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८ त अनुक्रमः, । 

हाद शाध्यायाव्मकोऽव' देदान्समन्वयः। तस्णाघमनुक्रमः । 

१। भार्वक्लौत्यष्यायस्य प्रथमम्याप्या। वेदिककालावसाने वेदान्तिकखय प्रारश्नीऽमत्। 

म पनर्दोषदैन विना पृनैम्य परिष्टारः परस्य वा ग्रदण' भवतीति तदैवाख्िन् वेदान्तवाक्यजातेः 

परादि । क्रियाबाहल्यं टेतराराघना प्रकल् पासेश्र्यतिरेषानुरक्ति्ोत्तरो्तरबिमुटतासाधनेन 
(१--४) प्नानमवरुरङीति प्रलक्तव्यापारमबलम्बय तत्तदधरौकरणेन पराविद्यायाः एरति-ाखापर- 

विद्यायालिरोधानममाधयदं दान्तः (५ --१० }। !--प, । 

तत्वविचारार्थाध्यायप्रपूत्तिः । ऽ-प्प्र, । 

२} प्रस्थानवद्गीति द्वितौयमख। एकतः प्रस्थाय यत प्रक्टस्यानः लभ्यते तत् प्रस्थानम् | 

वेदान् प्रस्थाय कुव वा वेदान्तः स्यान" प्रक्टमलमतेति तदेवाख्िन् प्रादगि। यन्किनानात्म 

सव्व" तत् परिहायात्मनिस् वियामः ल॒ञतान्। मश्यादिषु वेदिकर्दतरेयु परात्मापिरानावरर्ग्याप- 

सरम (१--४), ततस्तं पु परक्तिमक्रसणादिप्रदणनन (५-- ११), तम्याषयविनोःवयवत्वेन ( १६-- 

१५) दस्मित्रोव क्रताथेतायाम्क्नौलास्यानत्तन च रव्छस्य स्वीकरणेन { १६--२!) त्नव्ारद्वात् 

स प्रग्यानन्तम ( २२२३) <--२१ प्र, | 

तक्छविचवाराधाध्यायप्रपूतिः। २५--३०प्र, । 

३। श्रारोद्वनघ्नीति ठतौयस्य ! रदिकर्दवताभ्यः संपानपरम्प्रया ब्रद्मरवारोदहण' वलुामर्यां 

प्ाद्श्यस्या मारौोद्ास्या। वेट् प्रनस्ग्ररवदिकयन्तसाधमयन्यं प्राधान्यात् सनतप्रयम' (१) तव 

कथ द ब्रद्मग्यारीष्ुः मवति तद्श्यति। तदनन्तर" (र) ब्र्मवाचके प्रणवे, (८१) समर््जीपर 

सम्टिजगन्यग्राद्रते च, {५) जाग्रद्यवम्धाय, ६ जोवपरयीरेकेपणाग्रादिषु, (७) आदिनयपृरुषरे. 

८) चातृषपुर्ष, (र) भकार, (१०) प्रे, (१) गावक्ाम्, (१२) ज्योतिषि, (१३) मन 

भादिषु) (१, दिमादिषु. {१५ मुखस्वर्पाकाग्र. (१६) पनरादगतपुसधं, (19) उत्तरोत्तरम् यस्तं 

प्रद्यमुनि, {१८।१८}) प्नराकाप्र, (२० ) मूतं चामूनतेच, (२१) जगस्छीवान्तयामिणातैकेयन 

न्रद्मयि तुरोयै. (२२) भन्तद। नस. (२३) सरिपुरुपरदिक्रमेर प्रनस्तुरौये ब्रह्मण्यारीहः कु्रचित् 

सासात् सम्बन्धेन वुंचचित् नह्मलक्तणदग्रनेन । ३११५०, । 

तःवविचाराथाप्याव्रप्रपूत्ति,। १५० १६४, । 

ट, सद्यतः त चनेभ्रस्य ! पूृत्धच व्यवद्धितमस्दन्धं नावाव्यवह्ितसम्बन्पम तब्रह्मनिर्हशः। 

>) द्पतसष्छन्ध ऽपि तस्य प्रप्चातीन्व दृरनिकटसम्बन्ष्वनन्तत्वात् ; (२) एुद्त्वात्तस्य वषम्य- 

+. . "पवचलनं यद्ग निपिव्य ततप्रेरकल्ेन यष्णः तस्य, (५) दुन्नयलेऽपरि बोधय. 

न 4 ५५१; ५, इद्परल)कय)रककं तांख्मन् ; (४) सुखम्बर्पल' सप्रकाशकलत्वख 

तस्थ ; (७) सव्वातोतल ऽपि ग्थिति; सव्व तिन् ; (८) सत्तेऽपि सव्वातौतलादैस्तछिन् भद 

शन्यत्व' निलयम् ; (<) दरे परिमितेऽपरभिततया दशनः तख; (१०) सञान्तभादकसव्वातौत. 

योग्कल' तस्मिन् ; (११) ततुप्ररण्या तनस्परुपरफ़रिसखि'सदविरोपरेन भोगशष साधकस्य ; 
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(१२) सङ्गते तख्िन्चामन्दलाभः ; (१३) सव्यकारणल तस्य ; 
४ १ 

सच्छाख्टत्वम् ;* (१५) कालातौतल' सन्वाधारत्व प्राशादीनः प्राणनादिसामथवस्वं नानात्वविङ्धीगलत- 
9 ५ 

माकाशातीतत्वः पर वल" धदगत्वमजलतवं तस्य ; (१९) सुच्थागराद्यमपि इद्र च्च' तत् प्रतिमाश्न्यनपि 

(१४) म् तस्य प्रपञ्चखभावल' किन्ति 

तस्य मदत् यश द्रति माम; .(१७) वैद्योनिल' तस्य ! १६५-- १८९१, । 

तत्वविचाराथाष्यायप्रपूर्तिः। १८३२--१८९प्, । 

४। परमात्मवल्लौति पञ्चमस्य) (१) प्रसी्रच्छलेम परात्मनः पररकत्स्यापनम् ; (२) 

योगप्रत्यत्तत्रमस्य ; (३) ततृकछ्पयरा तत्प्रासिः, तच कषायपरिपाकस्यापेच्चा, खखश्पे विदयमानता- 

ऽस्य ; (४) शब्दादिभ्यो व्यत्य तत्खदूपपरिग्रह्तन् च मुक्तिः ; (५) विषयव्याहत्तनयनेनाख 

दनम् ; (६) चिरजाय्ता तेना्धंविधान' सन्वभृतान्तगात्मतया च कूपः शपः प्रकाशमानसाऽस्य ; 

(€) प्रागाद्धिप्रीदटज्रकन्नानामुनृपादरशिता जौवपरिष्वक्ता पुरषः; (प) प्राणाद्यतौतस्वक्पत्व' तस्य; 

(€) सव्व समपितः तख्िन् ; (१०) ततुप्राप् उपायः ; (११) ज्ानपरिशद्धवित्तमोपलस्मिरस्य ; 

(१२) साक्तादपरौ चत्वं हि तस्व ¦ (१३) सत्ननिखन्त॒न्व' तस्य ; (१४) तस्मिन् विद्मानयाऽविद्यया 

संरी विद्यया मौतच्तः। १८७ २००्य् । 

तत्वविचारार्याध्यायप्रपू्तिः । २००--२८६प्. । 

९। भगवदल्लीति षष्ठस्य। (१) जौवञ्रद्वप्नुरुपप्रकाणोऽम्य;, (२) सविशेषप्राणस्रूपेगा 

गोचचरोऽयम् ; (३) सचिदानन्दपरमाकाशस्वरूपतेन प्रल्यत्तौऽयम् : (४) प्राणमनःक्रियाविषयाणा- 

मुद्टावयिताऽऽत्मन भागमा ; (५) सन्वातीत सब्वगत-सव्यान्तमावकत्वेऽप्ये कल्तमम्य ; (६) भगव्रस्छस्य 

विततिः ; {9} तस्ये कत्वेऽपि सवणक्या बहत्वोत्पादन' सव्म्य त्म्वरुपत्वात् तेमाभिन्रम् ; (८) 

भ्वश्रक्ताधिष्टानिनं तस्य भगवम् ; (<) भगवत्ववणनमम् ; (१०) सव्धभावामां क्रागप्वत्तकाना.- 

खौत्पादयिता; ८११) तन्साक्तात्प्रत्यत्तत्वविव्रतिः; (१२ ) परापरप्रछतिपरिष्वततेतया भगवः 

स्वमस्य | २०७ ररत्प,। 

तत्वविचाराथांष्यायप्रपृर्सिः । र्रप -२हत्पु, | 

७ जौवात्मवह्लौति सप्नमस्य। (१) भात्मतच्वस्य दुल भव्ववणेनम्; (२: तद्यौम्यनिथ ;, ; 

(र) भोगल लुपताया भनिटघोषणम्, दन्न भलमस्य च तत्वस्य ; (४) टश्यमाम' यत्किञ्च ^दतीच 

तन् ; (५) परतच्चान्मतत्वविहति; ; (६) तयोरेकच सव्रितेशन बुह्धिगोचरौकरण्म ; (9) स्यल- 

सचछविषयाणां यद्धौताऽयम्, ज्रानेनास्य परात्मज्ञानलाभः; (ठ) तदयधिषानेन प्राणादौनं क्रिया- 

निच्ादइकतवम् ; (<) जौीत्रात्मपरमामनीौरकचावग्थितिः; (१०) विविघदत्तिभिराव्मनिण्यः; (१९१) 

वाड्मयत्वः मनामयल' प्राणमयत्वमम्य ; (१२) भान्मस्वरखूपविषरलतिः। २३८-२६ ०्पृ? 

तत्वविचारार्घाध्याग्रप्रपृत्तिः। २६० २द४््, | 

८। प्र्ततिब्रह्मोव्य्टमस्य। (१) मृतयामिव्वेनास्तरः ब्रह्म प्रक्रतेरपराया अभिव्यककिहितुः; 

(२) तदेव पायाः; (३; अभिव्यक्तिविहतिः; (४) परापरप्रहनतिपरिष्वनः परुषान् टिः; 

(५) अपर्चेन्नानसाधनाय जगत्कारणतोक्तिः; (६) क्रियाश्क्तेरभिष्यश्िः ; 9) भान्तः खशि. 

विस्तारः ; (८) रुिप्रतियराप्रदभनेनादिव्यं ब्रह्मि; ; (<) सतः खटः ; (१०) षट; प्रागवम्थामि- 

व्यतिक्रमय; (११) पराप्रक्रतिस्तत्क्रल्यञ्चः; (१२) अद्ध टटिश्रातुनयग्छ प्रवत्तग् ; (१६) शौक. 
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स्याभिलाषविषयनिकं यः ; ( १४ ) नामषणूपकम्मैतत्वविहतिः ; ( १५} तच्वत्रयाभिधीनम् ; (१९) 

भगवच्छक्तेाव जगत् प्रवत्तते। २९५३०९६, । ४ 

तत्वविचारा्थाध्यायप्रपूर्तिः। ९०६-३११य्, । 
< रैवताबह्लौति नवमस्य! (१) ादिव्यञरन्दश्च, (र) सुष््यप्राः, (६) भात्मतः प्राः, (४) 

पापपुण्यतस्वम्, (५) प्राण भादिव्यीऽत्रम्, (६) खगेलीकदाराधिष्टादरेवाः, (७) प्राश्चस्य येत 

विद्रतिः, (८) रेव, (९) वाद्यमःप्राणतच्वम्, (१०) प्राशतत्वम्, (११) षड तरचिशताधिकचिषख- 

शखदेबानाभकस्मन् प्राये प्यवसाम्' परोचत्रह्मतया । ६१२ द५७य्, । 

तत्व विचारार्थाभ्यायप्रपूर्तिः। २५७३९६१; । ५ 

१०॥ बिद्यावज्लौति दशमस्य । (१) अपरो चन्रानसम्बन्धेनेद् सव्यमनुठानम्, (२) परीक्ष 

च्रागसम्बन्धादेखय्यय सत्वयतिक्रमः प्रकनत्यागतललाभः; (३) साचाद्रद्मवियोपरे शः, (४) खदे स्य 

ब्रध्न पासनम्, (५) ब्रह्मयोगः; (९) ब्रह्मविद्यायाः येतप्रतिपादनम्, (ॐ) कममरवेठण्येएय ब्रह्मविद्या. 

दानम्, (८) अपरो सन्नानगोपायः; (९) अनुग्रहेण तत्म्बरूपक्नानसाभः, (१०) ब्रह्मन्नान सम्प्रदानविधा- 

नम्; (११) संदहिताघरटितौपासनम्, न्नागवितरणसामधप्राथैनम्, व्याहृतिषु व्रह्म-तदङ्गदेवता- 

निन्याचनम्, ब्रह्मप्रवेशसोपानपरम्परा तत्खद्पैक्यञ्च, सन्ध्रेकात्मसासाधमम् ; ८१२) कर्त. 

न्यानि, अध्ययनसमापनानन्तर कस्व्यानि; (१३) बरह्मविद्यासाघनम् ; (१४) खद्धौधोपासनम् ; 

(१५) तदव ङ्रमधिक्व्य ; (१९) उद्तीधप्रणवयोरकलत्वम् ; (१७) अत्रलाभायौद्रौयोपासनम् ; (१८) 

स्तोभाक्चरावलम्बनेनोपासनम् ; ( १८।२० ) सामोपासमम्, (२१) तक्रोङ्ारसख प्राधान्यम्, (२२) 

यन्नाङभूतसामादिविन्नानम्, (२३) भादिन्योपासिक्छं गादयारोपेण, (२४) दी्घायुष्साधक' कोष्- 

विज्चामम्, स्वाभाविकक्रियासु यज्ञसाधनम् ; (२५) सवगेविद्या, (२६) यन्नत्ततप्रतिविघानम्, (२७) 

प्राखोपाखुमम्, (२८) वेग्रानरविदा, (२९) विख्ङूपत्वमगरमेघस्य, (३०) परान्ौ पाखमम्, (३१) 

भीक भीग्यर्पभतोपाच्िः, (३२) वित्तवज्नौपायः, (२२) प्राशक्तिवद्धननियमःः (३४) ब्रह्म 

सम्थतोपायः, (३५) तव विद्षोक्तिः; (३६) दमादिसाधमतयम्, साघमान्तराशखि च; (३७) ममे 

आदुपाधिववेनोपासनम् ; (३८) उपासनःनराणि, (३८) विनो पाञ्जनेन महत्तलाभायोपाखमम्, 

(४०) पुचार्थमनुानम्, (४१) प्यानसाघनम्, (४२) प्राधयनाप्राघान्येन बिद्योपसंहारः। ३६२-- 

५२२ प, । 

त्छबिचारार्याप्यायप्रपूिः । ५२२-५३४य्, । 

११। म॑त्तिवन्नौव्येकादश्रस्य । (२) सब्वात्मत्ल्ाधमे मद्रतिः तदिपरौतेऽसद्रतिः ; (२) ततः 

ुत्ठङ्जराभयशो कासिक्रमः ; (३) गतिदचिकयकारकाः स्वरूपावस्थानच्च ; (४) च्रानरूपोपातिग्र- 

शम्, परमपुरुषन्नानेनाविचचितचिसत्वेन च परमा गदिः, (५) हप्राङ़ोभ्यः प्रशस्यौ तृक्रमण' शरौ- 

रात् पाकेन ब्रह्मसषूपत्य' ओौवस्य, (६) पुमरावन्त न्यपुनरावसंनौ गतिः, (७) अरण्यवारिष्ां 

सिचं गतिः, (८) जगज्जीवनियन्त॒सान्रिष्यामुभवेभ यन्धिच्छष्ः संश्यमोषः, (९. सल्याश्रयदयेन 

लोकलयः, (१०) सेम चामिलाषावापिः, (१९) सकामानां तदस्जितानाच् गतिः, (१२) जम्प्रवर- 

शातिक्रमणप्' सखर्पप्रतिष्ठा च, (१३) भभयणाभः, (१४) सव्धगतलेन रससखशूपोपलसिः, (१५४) 

व्रह्म्णोपभोगविद्तिः ; (१६) उत्क्रमथेऽपि परात्मासिङ्गमलम्; (१७) द्रौधोप्राखनासामोपा- 



[ घ | 
नासिद्धा गतिः, (१८) उच्वादुबतरस्य परात्परतग्य लीकस्याधिगमोपायः, (१९) गतिरपुमरावै 

तमी; (२०।२१) गतिकारशविष्ठतिः ; (२२) दविधा स्थितिश्वात्मनः; (२३) गादस्थं नौोपसं शारः; 

(२४) लो कच यजयसाधनम् ; (२५) यज्नसाधनेन विली कजयः ; (२६) गत्यलयः ; (२७) कस्मया 

तसिः, (र) भव्मनी मतिप्रकारः; (२९) उपासकविशेषाणां गतिः; (३०) मगवज्ज्ञानेन 

= सुक्तिः ; (३१) दुःखान्तोपाधः । ५३२५-६ १प्पु, । 

तच्वविचाराथांष्यायप्नपूर्तिः। ६१८--६रद्पृ, । 

ध १२ । तक्ववज्ञौति हादशस्य । (१) उद्धतानां न खतन्सत्ता; (२) रितम् ; (२) 

आत्मतत्वम् ; (४ ̂तिशेषेण तदेव; (५) विषयेद्दियञ्म्बन्धतत्वम् ; (६) लं) कत्लम् ; (७) 

तदहटितभूलतच्छंम्, (८) भ्रावतनादिविचारेण गोचरौक्रतः जौवतचम् ; (९) निखिलतत्वायत्ती कर. 

्ोपायः; (१०) रश्कौत्तं नम्; (११) वेदान्ततच्वसंग्रहः ; (१२) परतत्वसा चात् कार प्राघान्धम् ; 

(१३) वेदप्रस्फ् रणतारतम्यकारण , तदान > तदपिकरारौ च! €२६--९९त्प्। 

स्वविचारार्थाध्यायप्रपूत्ति ; । ९६९८--ऽरय्प।\ परिशिशाख्यप्रपू(पि.। ७२३२--७२८। 
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( #॥॥॥ , ` 
प्रधमोऽध्यायः। ॥8,6 ̀  

अधारम्भवज्ञौ । --6६॥^8-. 

प्रगम्य परमेशानं पराशरमुत पुनः 

व्याग्यातमय वैदान्तसमन्वयाऽनुभास्यत् ॥ 

मुवकारया वेटान्तसमन्वयोऽतियत्रतः। 

श्रकारि तस यत्त्वं तत् स्यातुमयमुदयमः ॥ 

कुतो वारभ्य वेदान्तो ब्रह्मतत््वमुपादिशत् । 

कुतः पुरागः सङ्गोऽसख जातस्त चिन्नेऽग्रतः ॥ 
पाञ्चालान् पण्डितान् निलयं वदाद्वारं क्तथमान्। 

नमस््त्य तथात्मानं सम्भावयामि तत्फले; ॥ 

१। अखतमः प्रविशन्ति ये ऽविदामुपासते। 

ततो भूयदव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ 

कुतो वा पुजषणां वित्तेषणां नं केपणायाप्ररिकाय्र मुनित्वं सम्भ 

वति १? तपोऽषरनाम मननञ्चेदुपनिषदुदये हेतुः, स्यादेवास्येषणा हि 

प्रतिकूला। अ्रतः सव्यप्रथमं वेदिकक्रियाकनलापेषु दोषदशेनमुपलिष्ठते 

पश्चात्तस्य परिहार । परिदारोऽपिन सम्भवति सदसेव। टश्यतं 

च ततो वैदिकदेवैषु वेदि कानुष्ठानेषुपनिषत्समुचितभावानां समावेशः । 

सतु विषयो दितोयवल्ञयाः। भच श्ुतयो रोषद्श्न्यो व्याख्यायन्ते । 

१। भन्नमिति। ये भविदयां वेदिकमग्निद्ोचादि क 



र वेदान्तसमन्वयः। ८.५५ 

२ । अन्धदेवाहति ययाऽन्यदेबाहर विद्यया । 
इति शुश्रुम घोराणां ये नस्तहिचचलस्िरे ॥ 

$ 
{शच्ाविदाञ्च यस्तदेदोभयप् स । 

भ्रः अद्रिव सत्यं तीर्त्वा विदयाशूतमभ्रुत ॥ 

५ पासते प्रसत न्ति, ते अन्धं दर्भनप्रतिरोधि तमः भन्नानं प्रविशन्ति । 

--4 खः युनेः विद्यायां देवाराघनायां रताः ततो भूयः ततोऽपि अधिकर्म 

तमः प्रविशन्ति; पशुरेव स ट्वानाम्ः इति शओोतन्यायात् । 

२। श्रन्यदिति। विदखया देवन्नानेन अन्यत् एव, अविदाया 

कर्म्मणा अन्यत् एव फनलम्-। दति येनः भ्रस्म्भ्यः तत् विचचक्िरे 

व्याख्यातवन्तः तेषां घोराणां शंम अुतवन्तः वयं । फलमन्यल्वं तथा 
शतपथब्राह्मणे--“श्रासयाजो अयान् देवयाजो बैत्यामयाजोति ड 

ब्रृयात्। सष्टवाश्राकवाजौयो वेद ददं मे, अनेन शद्ग संस्यते, 

ददं मे, श्रनेन श्रङ्गमुपाधोयत ।* ब्रति। मस यथादहिरूदो निग्र॑यते 

एवमसराद् मच्यत् शरौरात् प्रासनो निश्मखते, स कड्मयो यसुमयः 
साममवः ्राहुतिभयः स्वगेलोकमभि सम््कति। श्रथदह स टेवयाजौ 

यो वैद देवान् एव, श्रहमिदं यजे देवान् समपयामिष्द्ति। स यष्ट 
खयसे पापोयान् वलिं हरेत्, वेभ्यो वा रान्न बलिं इरेटेवंसः। स~ # 

तावन्तं लोकं जयति यावन्तमितरः | इलति । 

३। विद्यासिति। वयां च श्रविद्यां च तत् उभयं स्ट एकच 

--श्दं मे, नेन शङ्गः संस्यते, ददं मे अनन अङ्गमुपाधौयतः 
द्ति-यः वेद, स श्रवियया कड्चणा सत्यु तीर्त्वा विद्यया देवसादाय्येन 
अमृतम् भर्ते प्रप्नोति) “स खत्युर्टवानव्रवोत्, “प्रथ एव सव्व मगुष्वा 

भसता भविष्यन्ति, श्रय को मद्यं मामा भविष्यति?" इति भनास- 

याजित्वेन खल्योरधौनलम् ; टं मे मम क्म अनेन देतेन अङ्गं संस्वि- 
॥ ̂ 1 

यते, षदं मे ममर कर्मा अनन टेन अङ्कम् उपाधौोयते राक्षन उपाधि. 
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४ । अन्धतमः प्रविशन्ति यैऽसम्भूतिमुपासते , 

ततो भूयद्व ते लमो य उ सम्भूलयां रताः ॥ 

दश <--१२। 
५। अविटायामन्तरे वत्तमाना . 

स्वयंधौराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 

अखेनेव नौयमाना यथाखाः ॥ 
कट, र वल्लौ, ५क् । 

६ । शौनको वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः 

त्वन प्रकाशते, उपाचौयते इति पाटे भ्रमृतत्वोपयोग्युपचयं लभते ति 
ज्नानेन देवमाहाय्येनामृतत्वनलाभः । 

४। भरन्धमिति। ये असम्भूतिं-मम्भूतिः उत्पत्तिः सान विद्यत 

यस्याः सा भ्रमग्भूतिः प्रकतिः-- लतां ये उपासते, ते अन्धः दणमप्रति- 
रोधि तमः भन्ञानं प्रविशन्ति, ये उ पुनः सम्भूत्याम् ईश्वरस्य 

रिणष्वच्विग्षे रताः अनुरक्ताः तदाराघनपरा; तं ततौ भूयः ततोऽपि 

अधिकतरं तमः प्रविशन्ति, प्रज्त्यपेन्षया पुनरेखब्थानुरक्तरधिकवन्ध- 

कत्वात् । 

१। अविद्ययेति। ये जनाः भविद्यायां वैदिके अग्निहोजादौ 

कश्यमणि श्रन्सरे मध्ये घनोभूते इव तमसि वत्तमानाः विदामानाः सन्तः 
स्वयं घोराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शस्वकुशलाख इति मन्यमानाः, ते 

सटः अन्धेन एव नोयमानाः भ्रन्धाः यथा तथा दन्द्रम्यमाणाः अत्यथं 

कुटिलामनेकरूपां गतिं गच्छन्तः, परियन्ति परिगष्छन्ति परिश्रमज्ति | 

दन्द्रम्यमाणा इत्यन्न सुर्डकोपनिषदि जङ्न्धमाना दति पाटः। 

लङ्कन्धमानाः अनेकान; हन्यमानाः शशं पौद्यमाना इत्यथः 1 

६। शौनकद्ति। शौनकः एनकस्यापव्यं महाशाल महा- 
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पप्रच्छ } कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सव्वमिदं विन्नातं 
भवतौति । 

तस्छे स होवाच। दे विटो बैदितव्य इतिह 
यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च, 

तचाऽपरा ऋग्वेदो यजुव्व॑दः सामवेटोऽयव्वषवैदः शक्ता 
कलो व्याकरयं निस्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा 

यया तदक्षरमधिगम्यते । मु, १।१।२-५ । 

७ । श्रवा देते अदटा यज्ञरूपा 

अष्टादशोक्तमवरं येषु कम्म । 

एतच्छयोयेऽसिनन्दन्ति मृदा 

जराश्ल्यं ते पुनरेवापि यन्ति ॥मु, १।२।७। 

ग्टहस्थः अह्गिरसं भरदाजशिष्यम् अआआचायः विधिवत् यथाशास्त्रम् 

उपसनत्रः उपामतः सन् पप्रच्छ प्रष्टवान् । कि पृष्टवान् १ भगवो 

ह भगवन्, कस्मिन् नु विज्ञात ददं सव्वं विज्ञातं भवति दति। म 

अङ्गिराः तस्मे मौनकाय दह किल उवाच उक्तवान् । किमुक्तवान् ' 

दइ विद्ये वेदितव्ये न्नातव्यं इति। न पुनरिदं ममञोक्तिः-यत् च 

किन ब्रह्मविदः वदन्ति स्म। कतं परा परमात्विदया र .व, 

अपरा कमविद्याच। तत्र ऋम्बेटः, गजुव्ट्दः, सामवेदः, भ्रथज्- 

वेदः तदङ्गानि च षट््--रिक्ता, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, 

ज्यालिषम् इति अरपदा। श्रय मा परा यया तत् भ्रक्तरं परंब्रह्म 

श्रधिगम्यतं विन्ञायतें । | 

७ श्रवा दइति। यपु पोडगलििजः पत्नौ यजमानश्च इति 

अष्टद्शसु कन अ्रवरम् श्रग्रष्ठम् श्रावमन्नानविवज्जितत्वात् उक्त, मे एतं 

यज्ञरूपाः यज्ञनिन्वत्तकाः अरष्टादग हि यस्मात् ब्रहृटाः ्रखिराः, 
५ 

नम्म्ात् प्नवाः 1वनाामनः सत्यार्चाना;। एनत् वर कौन्च श्रय; इति 



० आरम्मरवल्लो । ५ 

८ । अविद्यायां बहधा वत्तमाना 
वयं क्ततार्थां इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 

यक्रम्मिणो न प्रदेदयन्ति रागा- 

त्ेनातुराः क्षौ णलोकाश्चावन्ते ॥ 
< । दृष्टापृत्तं मन्यमाना बरिष्ठ 

नान्यच्छं यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्टे ते सुक्ततेऽनुभूत्वे- 

मं लोकं हौनतरं चाविशन्ति ॥मु, १।२।६।१० 

१० । अधोहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 

नारदः । तरुहोवाच यदेत्य तेन मोपसीद ततस्ते ऊ 
वच्यामीति ॥१॥ 

ये अभिनन्दन्ति, तं मूढाः पुनरेवापि भूयोऽपि जराख्तुप यन्ति 
प्राप्रबन्ति। 

८। श्रविद्यायामिति। विद्यायां वैदिके अग्निहोत्रादौ 
कम्मणि वद्धा वदप्रकारं वत्तमानाः बालाः मन्दवुदयः वयं क्षताघः 

छषलकछलत्यादति ्रभिमन्यन्ति अर्मिमानं कुव्वेन्ति। यत् यस्मात् रागात् 

अस्थायिफनेष्वासक्तिवशात् करश्िणः न प्रवेदयन्ति तेषां ्जवत्वं न 

जानन्ति, तेन हेतुना शरातुराः दुःखात्तीः सन्तः क्षौणलो का; चयवन्ते 
सखगेलोकात् अधोगच्छन्ति । 

€।॥ द्षटेति। इष्टापूर्तम् इट यागादि खौतं पत्तं वापितडा- 

गादि स्मात्तं कश वरिष्ठः प्रधानमिति मन्यमानाः, प्रमूढाः न श्रन्यत् 

खयः वेदयन्ते न जानन्ति। ते नाकस्य ष्टे सख्रगैस्य उपरि स्थाने 
सूक्ते भोगायतनं भनुभूत्वा कश्चफलम् अनुभूय, शमं लोकं एथिव्यनु- 

रूपं लोकं होनतरं च दोनतरंवा लोकम् भाविशन्ति प्रविशन्ति। 

१०१ श्रधोहोति। मगवो हे भगवन्, अधोदि भधोष्व ज्ञापय 
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स होवाच ङ्ग्व दं भगवोऽध्येमि यजुव्वद्५ सामबेद- 

माथरव्वयं चतु्थमितिहास पुराणं पञ्चमं बैदानां षदं 

पित्य राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविदां ब्रह्म 

विदां भूतविद्ां लवरविद्यां नचचरविदारः सर्प॑देवजन- 

विदाामेतद्गगवोऽष्ये मि । 

सोऽहं भगवो मन्तविदेवास्मि नात्मवित्, श्रुत्यैव मे 

भगवटगेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सीह भगवः 

शोचामि तं मा भगवाज्छछाकस्य पारं तारयत्विति । 

च्छा, ७।<।१।१-३ । 

ति नारदः सनत्कुमारम् उपससाद उपजगाम । तं यधाविधि टप- 

मन्रम् उपगतं नारदं इ किल उवाच स सनत्कुमारः, यत् वैल तैन-- 

द्दमदं जानं इति-तत्प्रख्यापनेन मा माम् उपसद उपगच्छ। 

ततः ऊद ततः विन्ञानात् ऊद्ं ते वच्यामि इति । स नारदः ह किल 

उवाच, भगवो हे भगवन्. ऋण्ब दम् श्रघामि स्मरामि, यजुर्वेदं, साम- 

वेदम्, भआथव्वैयं चतुस्म्, पुराणं पञ्चम वेदं, वेदानां बैदं पदादि- 
विभागेन न्नानकारणं व्याकरणम्, पित अ्राइकस्प, राशिं गखणिट , 

देवम् उत्पातन्नानं, निधिं महाकालादिनिधिशास्त्, वाकोवाक्यं तक- 
शरास्वम्, एकायनं नौतिशास्व', देवविद्यां निस्कल, ब्रह्मविद्याम् ऋगादि- 

सम्पर्कोयां विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्दा रूपां, भूतविद्यां भूततन्त, सेज्रविद्यां 

घनुर्व्वदं, नचत्रविद्यां ज्यातिषम्, सपंदेवजनविद्यां सपविद्यां गारं 

देवजनविद्यां गन्धन्चेविद्यां कृत्यगोतवाद्यिल्यादि विन्नानानि, भगवो 

डे भगवन्, एतत् सब्वेम् अरधेगमि स्मरामि। भगवो हे भगवन्, 

सों मन्ववित् कश्वित् एव भ्रसमिन श्रावित युतं हि एषम 

मया भगवत् सटगेभ्यः युमत्सटभ्यः--भाव्वित् शोकं तरति इति 
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सोऽहम् भनातवित्, भगवो ह भगवन्, शोचामि; तं ताहृ्शोक- 

सन्तप्तः मामां गोकस पारं तारयतु ममयं गमयतु इति । 

#। 

। । # 

सप्रिरिन्द्रः सूय ति वदिकमुलदैवतास्तिसः इन्द्र श्यत वायुव्वति विकल्पः! (१) तव॑ 

अप्रः सष्टयः--भप्रायौ, एथिवी, इला । अस्य भनन्धदवतामामि कम्य--दविषां वदन, देवा- 

माचखावाहनम् । अस्य संस्तविका देवाः-्न्द्रः, सीमः, बरुयः, पर्जन्यः, ऋतवः) संम्तविकाः-- 

रः सह भ्रः स्तूयते । 

(९) न्द्र पुनः सहचधः--भरदितिः, सरमा; सरखतौ, वाक्, अनुमतिः, राका, सिगौ- 

वाली, कुडः, यमी, उवौ, पएथिवी, इन्दाणो, गीरौ, गौः, धेनुः, अघ्रा, पथ्या, खस्िः, उषाः, 

रादसो। शरस्य कम्म--वषणादि, ठचवधः, या च काच बलक्लतिः। भख संस्तविका टवाः-- 

अग्निः, सोमः; वरुणः, पूषा, हड्स्मतिः, ब्रह्मणस्पतिः, पञ्चतः, कुत्सः, विष्णुः, वायुः ) 

(३) भथ सूर्यस्य सषवय्यैः-ठषाः, सूर्या, षाकपारो, सरण्युः, दवपतुपः। भग्य कन 

रसादान॑ रप्मभिख रसधारण्य', यचच किचित् प्रवह्ितम् ] वषद-च्छादने। प्रवणनं प्रच्छादनं 

रग्िव्यातप्रा प्रच्छादनमस्य कर्ति फलिताथः। भस्य सस्तविका देवाः-- चन्द्रमाः, वायुः; 

सवत्सरः। 

अन्ये टतव्रास्तयाण्णामेषां प्रकाशविशेषाः। यावादिषु चैतनक्रियारोपी कपकेरोति वैदिकाः । 

पुरुपविपरम दवान् सीव्यपुरूषवधघन च! अपुरुषविधानां सितिनलष्दौनां पुरुष्विग्रष्टाधिष्ठाटना- 

{स्पत्य स्तुतिरिति खिद्धान्तः। पएथिवी स््ौरपेण भारावतग्णाय ब्रह्माणः ययाच इत्याद्याख्यामगमयः | 

सथाद निरुक्षम्--अपुरुषविधानःसब सतां कम्मात्मानः एतेसु, यथा वन्न दलसानस्य, एष 

माटयानममयः> इति । सतां पृथिव्यादीनां) कात्मानः अधि्ातारः} दवभ्य (तभ्यो यजमानाः 

पचविन्नश्चनधाद्टौनयाचन्त, न पुनरात्मविखम्, ततो हि नारदः सनत्कुमारमाडह--"“मन्व विदेवासि 

मावक्विव्"” इ्ति। 

कथं पुनवेदिककश्ागु्ातुम् वालत्वेनानिन्दच्रुपनिषष््कषय इति मिक्नासाऽमपेक्या। पु 

वि्षादौगामसकृदनित्यत्वं पश्यन्तस्त ष्वनास्था सत एवाभ्यु्दति । “स सौऽन्यमाकनः प्रियं बुदा 

त्र.यात् प्रिंसेत्सतौतीश्ररोड तर्थव स्यात्” (छ, इ३।४।८) ब्व्य पनिषद्. शां व चमस्थ सत्यत्वं केन वा 

तदा नोपालभ्यत । अनित्य परिमितं यत् किञ्च तत् सव्व न सुष्ठाय प्रत्यत खरमे दुःखायेति वेषां 

तदन्वेषणं मान् प्रयब्र आसीत् येग च स्याद्र वलं दुःखनिघत्तिः किन्तदधिं सुखमाल्यन्िकम् ¦ 

“येनाई नाता ख किमहं तेन रुर््याम्” दति मंतेयौक्नतो ध्वनिः वत्पूषपे तेषु सव्धतो 

निरमात् | 

“यौ नः पिता खनिता यो विधाता धामानि वैद सुवनानि विश्रा। 

यी देवानां बामधा एकं एव तत्र्सप्रग्र' सवना यन्यन्धा ॥* (१०, प्रस्, श्कक् ) 

इव्यतस्थ' घप्र छउपनिचदि “यरोवा समानि भूतानि जायम्ते येग जासानि ओौबन्ति यस् प्रयन्त्यभि 
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म बिशन्ति तदिजिन्नामख तद्ह्यति" (ते, खः, ३।१) इति स्फुटतशब्रह्मजिक्नासाधां प्ररिण्तः। 

“नासदासीन्नो सरसौत्तदानौम्" (१०, १२९्, {ङ् ) द्रयादि चिन्ता च प्रधमख्कृम्तानः 

राुरासीत्। षतो हि यदा दयाकषतपरोदफान् तर नद पनामनिन एकस्य जगत कारणम 

जिक्नासा बाधितगतिरासौसदंक्रीपनिषहशकषयः “अन्तमः प्रमिति" दूयादि निवरनेन वदिक 

कम्माणि वेदिकरवांखाघ.ज्ञय मननङ्पं तप भागितवन्तः। “स तपीऽतप्यत स तपन्तप्रा चत्र 

व्यजानात् । तपसा ब्रह्मविज्जिन्नासखख। तपो ब्रह्रिति। स तपौऽतप्यत, स तपरसष्ठा प्रणीः 

ब्रद्मति व्यजानात्, मनी ब्रह्मति व्यजानात्, विन्नानं ब्रह्म ति व्यजानात्, ्रानन्दीत्र्मति व्या 

भात् ।” (तं ३।१।९।३।४।५।६) इति । “तपो वाडानःकरणसमाधानं तद्रारकलात् ब्रह्मप्रतिपत; । ̀ 

'मनसदन्दरियाणां चकग हि परमं तपः] 

तन्नरायः स्वेषमोभ्यः स धाः पर उच्यते ॥' इति खतः" 

इतिं यीमच्छङ्रः। यन्नवितानैयंधा ठेदिकः कालः परिलवितसलथा वेदानिकम्तपीऽपर ना 

समनेन । मननान्दुनिरिति तेषां मुनिलमरण्ठं बास्यामृत् । अरण्यवासात् प्रत्रननाच् प्रः गर 

सिाग्यासम् मननपरासतं यथा जनकया्वन्क [जं लिप्रतिषु पनिषहचु पलक्यत तन् । काम 

तत्तटरव्य षु टवादिषु च परमात्मदभरनेन तन्म्ननमेव दृट्लमापदिव्यु पनिषरदव तत प्रसागम् ¦ ततं 

भदादेदान{ षेशः खाभाविकगर्यवाम् दिति मूव्यक्गम् । 

दूल्यारस्वल्लौ प्रधमोऽध्यायः । 



दितीयोऽध्वायः। * 
अथ प्रस्यानघक्लौ । 

१ । हिरर्मयेन पाग सत्यस्यापिहितं मुखम् । 

तत्वम्पूषन्नपाहणु सल्यधन्धाय दृष्टये ॥ 

२ । पृषत्रेकपं यम सु्थ प्राजापलय व्यूह रमोन् समूड । 
लेलो यत्ते रुपं कल्धाणतमं वत्ते पश्यामि 

योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्ि । 

पथ खलु वैदिकदैवभमणशान् तदिहितक््माणि च सुल्लकबुषया 

परिशटाय नवोनप्रखानमारभमारैरुपनिषहम्िक्र षिभिः प्रथमन्तावत् 
पष्वव महान् सत्यपुरुष उपालम्यत, कश्सु लोकेषु चासा । भतः 

कदाचिदावरकल्येन, कदाचिदत्यन्तभेरेन, कदाविद्धदेऽप्यभेदेन, कदा- 

चित् खतन्वाखतन्वत्वेन, कदाचि्तदभिश्नत्वेन, कदाचिदवयवकलर्पनया 

तान् पश्यन्तः सखयानुभूतोरुपनिषस्वेन ते प्राचकाशन् । चरमे तमेव 

महान्तं सत्यपुरषं लोलामयत्वेम सव्ये विराजमानमवलीक्य प्रस्थान- 

स्यास्ं पूणंतामापोपदंस्ते ! 
१। प्रथमन्तादाबरकलत्वेन हिररमयेनेति। ई पूषन् सूय, 

हिररमयेन पारेण च्थोतिश्चयेन मण्डलेन सत्स्व मुखं मुख्यः सरूपम् 

अपिहितम् भ्राच्छादितं लया। तत् सत्य सत्यधन्माय सत्मस्योपासनेन 
तत् सत्यमेव धर्म्मो यस्य तस्मै मद्यं टृ्टये दशनाय त्वम् भपाहण श्रपा- 

वलम् अनाच्छादितं कुरु । 

२। पषव्रिति। ₹ह पूषन्, जगतः पोषणात् पूषा सविता, ₹ै 

एक-एक एव ऋषति गच्छतोति एकिः, ह यमः--सब्धस्य 
जगतः संयमनात् यमः, हे सु--म ईरयते रसान् रश्मन् वा यो 
जगतः, हे प्राजापत्य--प्रजापतैरोष्ठस्यापत्यम्, रश्मोन् व्यु विगमय, 

२ 
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३ । वायुरनिलमरूतमधेदं भस्य्ान्दय शरौरम् । 
रर क्रतो कमर क्रतच्ष्यर क्रतो स्प्रर क्रतछस्मर ॥ 

४ । अग्ने नय सुपथा राये अद्मन् 

„ विश्वानि देव बयुनानि विद्वान् ! 
युयोध्यस्मच्ञड्राणमेनो 

भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥ 

दश १५१८ । ठ, ७।१५।१॥ 

केजः समूह संतक्तिप उपसंहर, यत् तै तव रूपं केखाणतमं शिवितमं तत् 

ते तव रूपं पश्छवामि । किमिदं रूपं कदय वा १? तदधिष्टातुरेव तद्विति 

घुरुषविधल्नेन दशंयति--योऽसौ पुरुषः ल्रदधिष्टाता, सोऽहं तत्- 

खरूपोऽस्ि । 

। वायुरिति! प्रयाणकाले वागु; प्राणवायुः तत्खग्त्वेन 

अमृतं नित्यकालख्धप्यिनम् अनिन वाद्च' बाजु" प्रतिगच्छतु, अध इट 

शरोरं भस्मान्तं अवतु + “एषा इ वा अस्ाइतिरमुश्िन् लोके भाव्म 

भवतिः ख यरएवंदिदस्बाज्ञोकात् प्रेति, अरधेतमेषाडुतिरेतस्छ प्ट 

सत्याद्यते--श्रदं वे त इषामास्मोति) सडादहयति तस्मादादरि - 

नोम।" (श, त्रा ११।२।२।६ ) “सन्व' ब्रद्रात्युपासोतं। अथ सु 

क्रतुमयोऽयं पुरूषः । स यावत् क्रतुरयमसराज्ञोकात् प्रेति, एतं क्रतुद् 

अमुं लोकं प्रत्वाभिसम््वति।" (श, त्रा १०।६।२।१) दत्यादयमुसा- 

स्व--र््रो सन्ध ब्रह्म, हे क्रतो ₹े क्ये यन्न,- यज्ञो वे विष्णुरिति 

तद्धिष्टाचा विष्णुनामेदटस्या सम्बोधनं वा- कतं मयानुष्ठितं कब 

सर सअर--सखर्मलोके पुनराद्वानाय क्रतो खर इ तधसखरेति पुनञ्पचन- 

जाद राम् ! 

४ । अग्ने दति। ई भग्ने, इविषां वाहक, राये धनाय सम्ब 

बया शोभनेन मामगेण देवयानेन श्रस्मानू् नय गमय। ह देब, 
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५। ब्रश ह टेषेभ्यो विजिभ्ये तख ह ब्रह्मणो 

विजये देवा अमहौयन्त त रेक्तन्तास्प्राकमेवायं विजयोऽस्मा- 

कमेवायं महिमेति । 

तदेषां विजन्नी तेभ्यो प्राटुब्बभूव, तन्न व्यजानन्त 
किमिदं यचमिति। 

तेऽग्निमन्रुवन् जातवैद् एतदिजानौहि किमेतदाच- 
मिति तथेति । 

तद्म्यट्रवत् । तमभ्यवदत् कोऽसीति ? अगिर्व्वा 
अह मश्मौलत्रवोत् जातवेदा वा अरहमस्मौति । 

विश्वानि सव्धीणि वयुनानि प्रशणस्यकश्माफि प्रज्ञानानि वा विदान् 

जानन् श्रस्मत् श्रस्मत्तः जुषाणं कुटिलम् एनः पापं घुयोधि वियोजय, 

ते तुभ्य' भूयिष्ठां बहुतमां नमरं नमस्कारवचनं विभेम कयम । 

५। शअरत्यन्समेटेनेति इन्द्रादिदेवा भधःक्रियन्ते. भाख्यायिका- 

च्छलेन ब्रह्मति। ब्रह्म इ किल वेभ्यः तेषां मौरवाय विजिग्यं जयं 

खब्धवत् । तस्र इ किल ब्रह्मणः विजये देवाः भग्यादयः भमशोयन्त 

मष्ठिमानं लवन्तः । ते अग्न्यादयः एेत्न्तः ईसितवन्धः-भस्माकम् 

एव श्रयं विजयः, अस्माकम् एव अयं महिमा इति। 

तत् ब्रह्म ह किल एषां टेवानां विजज्ञौ न्नातवत् मिथेयरकषणमिमि 

शेषः । तेभ्यः देवेभ्यः ह किल तत् प्रादुव्वेभूव भरालानं प्रकाशयामास । 

ते तत् ब्रह्य न व्यजानम्त-- किमिदं यत्तं पूज्यम् इति 

ते देवाः अ्रभ्निम् भ्रत्रवन् उक्तवन्तः, ₹हे जातवेदः, एतत् भद्मद्रोच- 

रख" यक्ष विजानोदि-किम् एतदु यक्तम् दति। सराह तथा 

षूति तथास्त दति। 

स तत् यक्तम् श्रभ्यद्रतत् भ्रभिगतवान्। तम् अग्निम् भम्यवदत् 
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क. वश्धिंस्त्तयि किं वीय्धमिति। भरपीदध् सव्व दशयं 

यदिदं पृथिव्यामिति । 

तस्मै ठं निदधाषैवदशति। तदुपप्रेयाय सव्वंजवेन, 

तत्न शशाक दग्धम् । स ततएव निवहते नेतदशकं 

विच्नातं यदेतद्यक्षमिति । 

अथ वायुमन्रुवन् वायवेतददिजानौ हि किमेतदृयच- 

मिति तथेति । 

तदभ्यद्रवत् । तमभ्यवदत् कोऽसौति। वायु्व्वा 

अषमस्मौलयत्रवौन्मातरिष्वा वा अहमस्मोति । 

उक्तवत् तत्--कोऽसोति। अग्निः वा अरम् भरस्ि इति, जातबेदाः 

वा श्रहम् भसि दति भव्रवोत् खक्षवान् सः । 
तत् श्राह- तस्मिन् तयि किं बोयम् दइति। स अ्रवोत्-यत् 

षदं एथिव्याम्, रपि शद सव्व दषट्यम् इति । 
तस्मै अग्नये णं निदधौ शयापितवत् तत्--एतत् ठणं दष्ट इति , 

स तत् ठं सव्यजवेन सर्व्योत्साहक्ततेन बलेन उपप्र याय उपगतः+न्, 

सतत् ठं दग्धु न शशाक। स भरमि; ततः यक्तात् एव , नबे 

प्रतिगतवाम् । निहत्य स श्राह--न एतत् भ्रशकं विश्रातुम्-यत् 

एतत् यत्त पूज्यम् इति । 

अथ अनन्तरं ते देवाः वायुम् भव्रुवन् ठक्रवन्तः, हे वायो, एतत् 

अद्रो चरख्छ' य्त' विजानहि-- किम् एतत् यक्तम् दति। स भाष 

तथा इति तथास्तु दति । 

स तत् यक्तम् अभ्यद्रवत् अरभिगतवान्। त॑ वायुम् भभ्यवदत् 
उक्रवत् तत्--कोऽसोति। वायुः वा रम् भसि, मातरि्णिावा 

हम् भसि इति भव्रवोत् उक्तवान् स; । 
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तस्िंस्वयि किं वीथमिति। अपीदं सव्व॑माद- 
दौय यदिदं पृथिव्यामिति, क. 

तद्ये णं निदधावैतदादत्खेति। तदुपप्रेयाय 
सव्यजवेन, तच्च शशाकादातुम्। स ततएव निवहते 
नैतदशकं विन्नातं यदेतद् यक्षमिति । 

अधिन्द्रमव्रु बन् मघवन्रे तदिजानौहि किमेतयाक्षमिति। 
तथेति । तद्भ्यद्रवत् तस्मा्तिरोदधे। 

स तस्िन्नेवाकाशे स्ियमाजगाम बदहशोभमानामुमां 

हेमवती तारुहोवाच किमेतद्यक्षमिति । 

कैन ३।१-१२ । 

तत् श्राह-- तस्मिन् त्यि किं वोय्धम् दति। स भ्रव्रवौत्--यत् 

षदं एथिव्याम् भ्रपि दरदं सव्यम् भाददौय, स्थानान्तरं कुयाम् । 
तस्मै वाये छणं निदधौ खापितवत् तत्-एतत् ठम् भ्रादत्स्व 

स्थानान्तरं कुर् इति। सतत् ठशं सत्यजवेन सर्व्वोतृसाहक्ततेन बलेन 

उपप्रे याय उपमतवान् । स तत् ठशम् भादातुं खानान्तरं करतु न 
शशाक । स वायुः ततः यक्ात् एव निवहे प्रतिगतवान् । निहत्य स 

अराह--न एतत् अ्रशकं विन्नातुम्--यत् एतत् यत्त पूज्यम् इति । 

अथ भनन्तरं टेवाः इन्द्रम् भन्रुवन् खक्नवम्तः- मघवन् इन्द्र, एतत् ` 

अस्मद्रो चर स्थं यक्ष विजानोह्धि। स भाष तथा इति तथास्तु इति । 

स तत् यक्तम् अभ्यद्रवत् अरभिगतवान्। तस्मात् समोपगतात् इन्द्रात् 
तत् यक्च' तिरोदधे भ्रन्तहितं बभूव । 

स बृन्दः तस्मित्रेव भाकाओे बुग्रोभमानां हेमवती रेमल्लताभरण- 

वतो हिमवष्टद्ितरं वा उमां विद्याम् भ्राजगाम साक्षातूक्कतवान् । 

तां विद्यां ह किल स उवाच-किम् एतत् यज्चम् इति , 
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सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मो बा एतदिजये मश्ौय- 
ध्वमिति ततो हेष विदाञ्चकार ब्रह्मेति । 

तस्मादा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् 

यदगिनर्व्वायुरिन्द्रस्ते द्चेनन्न दिष्टं पशमशंस्ते येन् प्रथमो 
विदाञ्चकार ब्रह्मेति । 

तस्माहा इन्द्रोऽतितरासिवान्यान् देवान् स 

स्येनन्न दिष्टं पस्यशं स द्चोनत् प्रथमो विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति । 

तस्येष आदेशो यदेतद् वियुतो व्यदयुतदा इतोति 
न्यमौोसिषदा इति । केन ६।१--४ । 

सा उमा--एतत् ब्रह्म इति न्द्मणः वा एव विजये म यष्वं 

महिमानं प्राथ युयम् इति इ किल उवाच । तत; तदुमावचनात् 

ह किल एष इन्द्रः ब्रह्म दति विदाच्चकार ज्ञातवान् । 

यत् यस्मात् ते अग्निः वायुः इन्द्रः हि नेदिष्ठं समोपगतम् एनत् 

रह्म पस्पशुः र्ृष्टवन्तः, एनत् ब्रह्म प्रथमः इन्द्रः ब्रह्म इति विदाश्चकार 
ततः ते सव्व विदाच्चक्रुः । तस्मात् हेतोः षाव एते देवा; स्न् 

देवान् ्रतितराम् अ्रतिशेरते इव एव । 

सड््द्रः नेदिष्टं समोप्गतम् एनत् ब्रह्म पस्मथ स्वान् स हि 
प्रधमः एनत् ब्रह्म इति बिदाश्चकार न्नातवान्, तस्मात् वा एव इन्द्र; 

भन्धान् देवान् अतितराम् अतिशेते इव एव । । 

तस्य ब्रह्मणः एष श्रादेशः खपटेणः। कोऽसौ ? विद्युतः सौदा- 

भिन्वाः यत् एतत च्युत् विद्योतनम् भाद्ति तदिव इति । न्यमो- 

मिप्रत् आदति धनश्ुषो निमेष इव इति । सक्रदनदानानन्तरं तिसे- 
भवति ब्रद्रेति प्रदग्रेमाबोपमाहइयम् । 
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६ । जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं 
न दछघरुवेः प्राप्यते हि पुवन्तत् । ` 
ततो मया नाचिक्ेतञ्ितोऽमिि- 
रनिदेद्रव्येः प्राप्त्ानस्मि भित्यम् ॥ कट,२।१० । 

७ । न तवर सूर्य्योभाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विदुतो भानि कुतोऽयमन्निः। 

तमेव भान्तमनु भाति सव्वै 

तद्य भासा सव्वेमिदं विभाति ॥मु, २।२।१० । 

रवे, ६।१४ । 
८्। शंनो सितः शं वरुणः शं नो भवत्वय्थमा। 

शंन द्न्द्रो वष्स्यतिःशं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
(र्टक् १।६०।९) 

६। जानामोति। श्रद्ं यमः शेवधिः निधिः इति पारथिंवधम- 
मिति यावत् अनित्यं जानामि। भुवं निल्यं तत् ब्रह्म अध्रुवैः अनिन्यैः 

द्रव्य; न हि प्राप्यते। ततः मया भ्रनित्यैः द्रव्य; नाचिकेतः भग्नः 

चितः निञ्मैत्तितः। तेन नित्यं खर्गख्यं याम्य" स्थानं प्राप्तवान् भ्रस्ि । 
ॐ। न तत्रेति। तच ब्रह्मणि ब्रह्मविषये दति यावत् सूयय न 

भाति न प्रकाशवान् भवति--प्रकाश्वान् पुनः परप्रकाशको भवति, न 

ब्रह्मविषये सूवस्य ताटटशलसिति भावः; चन्द्रतारकं न माति न 

प्रकाशबत् भवति ; इमाः विद्युतः न भान्ति प्रकाण्वलत्यः भवन्ति) 

कुलः अयं बैदिकेरभ्यर्तिः श्रस्मद्गोचरः अग्निः भासति प्रकाशवान् 
मविश्वसोति धेषः। भान्तं दोप्वमाने तम् एव ईश्वरम् अनु स्ये 
भाति। कथम् ९ तस्य भासा इदं सव्वं सूादिकं विभाति । सुलरां 

न तेषां ब्रह्माक्भासकत्वम् । ` 

ॐ 

८। भमिति। चिज्रः नः अस्त्राकं शं सुश्वक्कत्, वरुणः नः 
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नमो ब्रह्मणे, नमस्तं बायो त्वमेव प्रलयश्च ब्रह्मासि । 

त्वामेव प्रल्त्त' ब्रह्म वदिष्यामि । ते, १।१। 
६ । भौषाद्याद्ातः पवते भौषोदेति सुष्यः। 

भोषास्मादगिशन्द्रश्च मलयुधावति पञ्चमः ॥ 
त, २।८।१ । 

१० । एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिर्तै सव्व देवा 

इमानि च पश्चमहाभूतानि परथिवौ वायुराकाश अपो 

ज्योतौषौलयेतानौमानि च चुद्रमिश्राणि च, वोजानौ- 

तराणि चेतराणि चाण्डजानि च जाशुजानि च खेदजानि 
चोद्धिव्लानि चाष्वा गावः पुषा हस्तिनो यत् किष्चेद्ं 
प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरम् सव्वं तत् 
प्रज्नानेच' प्रन्नाने प्रतिष्ठितं प्रज्नामेवो लोकः प्रन्ना प्रतिष्टा 

प्रत्नानं ब्रह्म ए, ५।३ । 

रस्माकं शं सुराक्तत्, भरथमा सूच; नः श्रस्ाकं शं सुखक्ठत्, इन्द्रः नः 

रस्माकं शं सुखक्लत्, उरुक्रमः विस्तोणंपादः विष्णुः नः अस्माकं शं 

सुखक्लत् भवतु । एवम् ऋचा प्रा्थेयिला भ्रौपनिषदं श्रानं रैन 

यते-- नमः ब्रह्वशे। रहे वायो, नमः ते तुभ्यम् । लव प्रायुः एव 

प्रत्यक्ष' ब्रह्म श्रसि, लां वायुम् एव प्रत्यत्त' ब्रह्म॒ वदिष्यामि । मेदेऽप्य 

भेदत्वेन ग्रहणम । 
<। भोषेति। श्रस्मात् ब्रह्मणः मोषा भयेन वातः वेदिकदैवता 

वायुः पवते, भोषा भयेन सूः वैदिकदेवता उदेति, भस्मात् ब्रह्मण 

भोषा भयेन वेदिकंटेवता श्रग्निश्च न्द्र, पञ्चमः सत्यु धावति। 

अत्यन्तमेदोऽच । 

१०। खतन्ाखतन्तत्वेन एषति । एष ब्रह्मा, रष श्न्द्रः, एष 

प्रजापतिः, एत सव्व देवाः, इमानि च पञ्चमराभूतानि, एथिवौ, वायुः 
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११ । स्वं खच्िदं ब्रह्म तष्वलानिति, शान्त उपा- 

सौत । अय खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिन् लोक 
पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्य भवति, स क्रतं कुर्व्वीत । 

व्ण, ३१५१४1१ | 

भाकाणः रापः ल्योतींषि इति एतानि, इमानिच शुद्रमिखाकि- दव 
शब्दोऽनथंकः-- दैः मिच्राणि सर्पादोनि, इतराणि च दतराणि च 
वोजानि कारणानि । कानि तानि? भरण्डजानि पक्ाटौनि जास- 
जानि जरायुजानि ममुष्यादोनि, स्वेदजानि यकादरौनि, उडिव्जानि 
हल्लादोनि च, भरष्ठाः, गावः, पुरुषा; मनुष्याः, इसम्तिनः यत किच्च षद 
प्रापि जङ्गमं पटगाभि, पतत्रि ्राकाशेन पतनशोलं, यत् च खावरम् 
श्रचलं, सत्यैः तत् प्रज्ञाने प्रन्ना एव नेर नेरौ यस्य तत्, प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठिते, लोकः प्रभ्नानेषः प्रश्ना एव मेनं नेन्ो यस्य सः , प्रक्नाप्रलिष्ठा 
श्रायः सत्यस्य जगतः, तस्मात् प्रन्नानं ब्रह्म--सब्धस्य नेटल्वादाय- 
यत्वाञ्च । 

११। तदभित्रत्वेन स्वमिति । ददं प्रत्यक्षविषयं सन्ध समस्तं 
खलु ब्रह्म । कथम् ? तष्नलान् इति । तज्नं-- तस्मात् ब्रह्माणो जातं 
तज्ञ -- तस्मिन् ब्रह्मि लोयतै, तदनम्--तच्मिन् ब्दह्मणि भनिति 
चेष्टते दति ।--भनम् इत्यअ भरन् छान्दसोऽवयवलोपः । शाम्तः राग- 
इषादिविरहितः सन् सव्धमिदं ब्रह्मत्वेन उपासोत वैदिका यथा देवत्वेन । 
धथ खलु पुरुषः क्रतुमयः कश्ममयः- क्रतुः कर्योति निरुक्तम्, ध्य 
वसाय इति ओ्रोमच्छद्घुरः। अस्मिन् लोके पुरुषः मानव यथाक्रतु 
यादश्कश्धा भवति, तथा शतः भरस्मात् लोकात् प्रेत्य भवति। अतएव 
ख पुरुषः क्रतं कश्चङुर्व्बोत। भतएवाष वाजसनेयसंहितोपनिषत्-- 

कम्वर शब्भादि जिखौदिषिच्छत' समाः । । 
एव स्वयि गग्बधेवोऽसि ग कन्ध किषप्यते गर ॥" दति । 

॥ 



१८  वैदाग्ससमन्ययः | +. 

१२। तख इ वा एतस्यात्मनो बेष्वानरस्य मूरहंव 
सुतेजाश्चकषु्विभ्वङूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देष्टो बहली 
बस्तिरेव रयिः पुथिव्येव पादौ उरणएव वेदिर्लोमानि वि 
दयं गाहईपल्यो मनोऽन्वाहाय्यपचन भास्यमाशवनीयः । 

५।७। १८।२ । 

१२। अवयवकल्पनया तस्येति । 

वया इदग्र अग्रयस्ते अन्धत्वं विग्रं अरुत माद्यन्ते | 

गेशमर माभिरसि कितीनां स्य.ेव जना" उपमिद्ययन्थ ॥ (१।५९१) 

श्रत्याव्यास वैश्वानरोऽग्निः संम्तुतः। स एवःचौपनिषदि प्ररमा्मत्वेन 
ब्टहोतः। तत्र “मूध दिवा नाभिरग्निः एथिन्याः” इति दिवः मू 

पृथिव्या नाभिरिति प्रकल्पा पनः “श्रधाभवदरतो रोदस्योः" इति 

द्यावाण्रधिव्योरधिपतिरिति निर्दिष्टः सः। सुतरामच्र तस्यैव यौः 

सूर्य्यो वायुराकाश आ्राएः एथिव्यवयवत्वेन प्रकल्ययन्ते। तस्य वा 

एतस्य प्रासन; परमासन: वैश्वानरस्य सुतेजाः दौः मूषा एव ; विष्ठ- 

रूपः सव्यः चन्नुः, प्राणः वायुः एथग्बर्मस्ा एृथधम्बतं यस्य वायोः स 
षएथग्वत्मा स एव नामा स्वभावो यस्य स एथग्बर्माा, वडुलः सव्यैगत- 

त्वात् भाकाशः सन्द् द्रः देहस्य मध्वभागः, रयिः भापः--श्रदुभ्योः. 

मन्राञ्च रयिर्धनं तस्मादापो रयिर्क्तास्तासाश्च मूजौभूतानां ०।स्तः 

स्थानमिति वस्तिरेव रयिरित्युक्तम्”” दति वाचस्यतिः--वस्तिः ; एथिवी 

पादौ, वेदिः उरः यच्चएव ; वर्हि; कुशः लोमानि, गाङ्पत्यः भग्निः 
दवम् ; अन्वादायपचनः भन्वाहाग्थाम्निः मनः, भ्राङवनोयः अग्निः 
भास्यं सुखम् । तधा चान्धत्र-- | 

अप्मिमृदधां चमी चन्द्रसूर्यौ दिशः ग्रीव वाग्विहताञ् वेदाः । 

वायुः प्राणौ हदयं विच्रमख पषा एयिवौ द्यंष समू तामराक्मा ॥ इति (भु, १।१।४) 

ख तिरेषा विषयो केदान्तसज्राणां चतुविशसमारभ्य नवसंख्यकानां प्रथ- 

माध्यायसय दितोयपादस्या परिममाप्रेः। 



५ प्रसानबह्लो । १६ 

१३। सोऽकामयत मेध्यं म इद्रुस्यादाव्पन्वानेन 

स्यामिति } ` ततो ऽश्वः समभवद् यददश्वत्तन्द् ध्यमभूदिति 
तदेवाष्वमेधस्याभ्वमेधत्वम् । एष ह वा अप्वमेधं षेद य 

एनमेवं षेद । तमनवसहैावामन्यत । तय संवल्सरस्य 
प्रस्तादाव्मन आलभत । पश्यन् देवताभ्यः प्रत्यौहत् । 
तस्मात् सब्व॑देवल्यं प्रोच्तितं प्राजापत्यमालभन्त ! एष वा 
अभ्रवमेधो य रप्र तपति तस्य संवत्सर आत्मायम ग्निरक- 
स्तय्येमे लोका भरात्मानः ताबेतावर्काश्वमेधौ । सा पुन- 
रेकेव देवला भवति शल्युरेवाप पुनर्मत्युञ्जयति नैनं रख्लु- 
राप्रोति, खतुयरस्यात्मा भवति, एतासां देवतानामको- 

भवति! र, आ, ३।२।७ । 

१२। क्रतोराकत्वेन परिकल्पनं सोऽकामयतेति। स प्रजापतिः 

अकामयत । क्िमकामयत१ इदंमे मम शरोरं- यत् प्राशेषुत्क्रान्ते- 

पुच्छुनभावं गन्तुमारग्धवत् तत्--मेभ्य' यन्नोयं स्यात् ; नेन शरोरेष्ड 

पामन्वो भालमवांख स्यामिति। यत् यस्मात् तत् शरोरं अश्वत् अ्डयत् 

उच्छ नभावमगच्छत्, ततः तसात् स भरग्वः भ्रभवत्। तत् शरोरं 

मेधं यज्ञादम् अभ्यूत् इति तत् सस्मात् एव भग्वमेधस्य ऋतोः अश्वमेध- 
त्वम् अण्वमेधनामलाभः । यः एनम् श्रश्वम् एवं वेद, एष ह वा निचित 

मेव अणष्वमेर्धंक्द। स प्रजापतिः तम् श्रश्वम् भनवरुडा श्रवर्डमक्षत्वा 

एव श्रसन्धत भ्रचिन्तयत्। संवत्सरस्यम परस्तात् ऊम् पाकम 
भातराधं तम् भण्वम् श्रलभत भालम्धं छतवान् । पशयन् भन्धान् ग्राम्यान् 

अरान् च देवताभ्यः यथादेवतं प्रत्यौहत् प्रतिममितवान् । यस्मात् 

एवं तस्माद् या्निकाः दानीं सब्यदेवत्यं प्रजापत्रम् शरालभन्ते । श्र 
माष्यकारः-- “यस्मादेवं प्रजाप्रतिरमन्धत तस्माटेवमन्योऽप्युक्षन विधि- 

नाक्मानं पश्रमस्ं मेधं कल्पयित्वा सब्यैदेवत्योऽहं प्रोखमागालम्बमान- 



र वैदान्तसमन्वयः । { ष्ये ज। 

 १४। अथयोहवा स्मात् लोकात् खं लोकमदष्ा 

प्रति स एनमविदितो न भुनक्ति यथा बैदौ वा ऽननृक्तो 

ऽन्यदया कम्म क्तं यदिह वा अप्यनेवंवित् मदत् पुरणं 
कश्य करोति तद्ास्यां ततः न्षीयत एवात्मानमेव लोक- 
मुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कम्म 
्षौयते। अद्प्ाहावात्मनो यदयत् कामयते तत्तत् रृजते । 

२।४।१५ । 

स्वहं मदं वत्यण्व स्याम् । न्ध इतरे पश्वो ग्राम्यारण्या यथादेवत- 

मन्धाभ्यो रेवताभा भ्रालभान्ते मदवयदभूताभा एवेति विद्यात् ।'" 

इति। प्रजापतेः शरोरस्याशत्वं मेध्यत्वश्च प्रकल्या सम्प्रति दश्यमान- 

मादित्यमश्वमेधत्वेन परिकल्पयति, साधनभूतस्यास्य च तेनेक्य' साध- 

यलि--एष वा अश्वमेधः य एष तपति, तस्य तपतः संवत्सरः श्रात्ा 

शरोरम्, श्रयम् श्रग्निः श्रक; ्रादिव्यएव, तस्य श्रवस्य इमे लाकाः 

प्रालानः तीं अ्रग्य्कोौ अरवेीश्वमेधी। ती भ्रग्न्यकें पुनः एका एव 

देवता भवति। कासा? मल्युर्व। यः पुनः सव्युमेवाश्वभेध तेम च 

श्रामनः एकत्वं वेत्ति स पुनः मत्युम् भ्रपजयति सक्तत् सत्वा पुननं 

मरण्णव जायत, न एनं जनं सलः श्राप्रोति। कशं नाघ्राति? मरत्युः 

श्रस्य एवंविद जनस्य श्रात्मा भवति, एतासां टेवतानामाक्ः ।ऽवयव- 

भूतानाम् ठको भवति। 

१४) न्ोकस्यात्त्वन परिकल्पनम् श्रधेति। श्रथ यः कथित् 

ड वै स्वम् भ्रासानं लोकम् भटृष्टाश्रविदित्वा भ्रस्नात् लोकात् प्रेति, 

अविदितः स एनम् भात्मानं न भुनक्ति पालयति, यधा लोकै भरनमुक्तः 

अ्रनघोतः वेदो वा, अन्यत् कतं क्षष्यादि करवा भातान॑ं न शोक- 

म्गोष्टादिनिवत्तनेन पालयति । भ्रनैवंवित् भ्राव्मानं लोकलेना विदान् 
यदिह वै महत् पुख्य' करी ्रपि करोति तत् इ भरस्य अन्ततः भन्ते 

दयते एव । तत् कि कन्लेव्यम् १ श्राभ्ानम् एव लोकम् उणासोत 



। 

| श्वच); प्र्यानवज्ञो । र 

१५। अथो अयं वा भातमा सव्व॑षां भूतानां लोकः । 
स यच्नुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकः ; भथ यदनुबरते 

तेन क्षौ णाम् ; अथ यत् पिदटभ्यो निपृणाति यत् प्रजा- 
मिच्छते तेन पितृखाम् ; भय यन्मनुष्यान् वासयते यदे- 

भ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणां ; मथ यत् पशुभास्त. गो- 
दकं विन्दति तेन पशूनां, यदस्य खुदषु श्वापदा वया 

स्यापिपीलिकाभा उपजोवन्ति तेन तेषां लोकः । यथा 
ह वे स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव्डेवंविदं सर्व्वाणि 
 भूतान्यरि टिमिच्छन्ति तदा एतदिदितं मौमारसितम् । 

२।४।१६ । 

तहच्या कश कुर्व्वीत । किमनेन भविष्यति? स यः भासमानमेव 

लाकम् उपास्त न ह शरस्य क्छ क्तोयते। सयत् यत् कामयते तत् 
तत् भ्रस्म्मात् अत्मनः एव इ जतं उत्पद्यते । 

१५॥ विपरोत्ते देवादिष्वनामदच्चा याजनादिभिराकनः सव्भ- 

लोकत्वकल्यनम् अथो इति । थो श्रयंवा भाता सर्व्वेषां भूतानां 

लोकः भं} ग्यः परतन्बः। स भाता यत् जुषाति, यत् यजते तेन स 

देवानां लोकः भवति । यत् स भ्रनुब्रुते स्वाध्यायम् भ्धोते, तेनस 

ऋष) णां लोकः भवति । पथ स यत् पिढभ्यो निष्टणाति प्रयच्छति 

पिषश्ोद कादि, यत् च प्रजां सन्ततिं कामयते, तेन पितृणां लोकः. 

भवति । रथस यत् मनुष्यान् वासयं ब्र श्दूम्युदकादिदानेन, यत् 

च एभ्याः अशनं ददाति, केन मनुष्याणां लोकः भवति । प्रथ स यत् 

पशुभ्य; ठणोदकं विन्दति लम्भयति, तेन पशूनां लोकः मवति। यत् 

अस्य ग्रहेषु खापदाः हि खजम्तवः, वयांसि पच्चिणः श्रापिपोलिकाभ्यः 

पिपौलिकाभिः सह उपजोवन्ति कणादिभक्षष्टेन, तेम स मेधां लोकः । 

यथाष्वै खाय लोकाय खमे देहाय भरिष्टम् भविनाथम् इच्छेत्, 



९२ बेदान्तसमन्वयः [श्थ)' 

१९। योवा एतद्क्चरं गाग्यंविदित्वाऽख्मिएल्लोके 
लुषोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वषसह स्रारन्तवदेवास्य 

तहवति, यो वा एतदक्षरं गा्गाविदित्वाऽस्मान्नोकात् प्रेति 

स क्रपणोऽय य एतदक्षरं गामि विदिल्रास्मान्नोकात् प्रैति 

स ब्राह्मणः ।५।८।१० । 

१७ । एष हि देवः प्रदिशोऽनुसर्व्वाः 

पर्व्वोँह्ि जातः स उ गभं अन्तः। 

एवं इ एवंविदे सव्धभूतानां भोग्योऽदहं परतन्त्रोऽहमिति विदुषे सव्वाणि 

भूतानि भरिष्टम् भ्रविनाशम् इच्छन्ति। तल् वा एतत् पञ्चमहायन्न 

प्रकरणे विदितं कर्तव्यतया मोमांसितं विचारितम् । 
प्यापनं ब्रद्मयश्चः पिदेयश्चन्तु तपणम्। 

होमः टंवो बलिर्भौतो वृय्नाऽतिधिपूजनम् ॥ 

पद्धेतान् प्रे भहायज्नान् न हापयति शक्तितः। 

स ग्टद्ऽपि वसन् नित्यं सूनादीपैनं लिप्यते ॥ (मनु श, ५०७१ ४}; । 

पच्चमूना गद्स्थस्य चुङ्रौ पेष्युपक्दः । | 

कण्टनौ ददुश्च बध्यते यत् वाहयन्} (मनुष्य) त्श), 

सना पशबधस्ानम् ; उपस्करः-- कुण्ड संमान्नन्धादिग्टद्ोपकरण्म् ; 

कण्डनौ--खलुखलसुषले ; बादयन्--सखकाय्ये योजयन् । 

१६। यजनादौनां साफल्यवैफस्यकारणम्-वोवेति। ह गा , 

यो वा एतत् रच्षरं-यन्र ्षोयते न तच्षरतोति चाच्चरम्-भ्रषिदित्वा 

 अविन्नाय अस्मिन् लोके बहनि वषाणि जुहाति यजते, तप. तप्यत, 

तत् श्रस्छ पुंसः भ्रन्तवत् एव भवति । ह गामि, यो वा एतत् भरक्षरम् 

्रविरित्वा परविश्नाय श्रस्मात् लोकात् प्रेति सपणः क्रपापात्रम् । 

भथ ड गार्भिं, एतत् भ्रक्षरं विदिलला विश्राय भष्मात् लोकात् यः प्रेति 

स ब्राद्मसः ब्रह्मसम्पत्रः। 

१७। नौनामयत्वेन एषष्रति । एष देवः डि प्रदिशः प्रा्याद्याः 

दिग्रः भनुसष्वीः उपदिशश्च ; स हि पूवयः जातः भादिषुदषश्पैणः; 



र्म अ।| प्रथानवह्यौ | ररे 

स विजातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ् जनां सिष्ठति सर्व्व॑तोमुखः ५ 

१८ । यो दैवोऽग्नौ वोऽु 
यो विभ्रवं भुवनमा विषेश । 

य अआओषधौषुयो वनस्पतिषु 

तसै देवाय नमोनमः ॥ भवेत २।१६।१७। 
१८ । यो देवानां प्रभवश्ोन्नवश्च 

विश्वाधिपो रुटरो महषिः। 
हिरगवगभं जनयामासपुतव्वं 
स नो बुदा शुभया संयुनक्तु ॥ 

[| 

सड गर्भे मन्तः वर्तमानः; स विज्ञातः शिषः, स जनिष्यमाणः अन- 
नोग्मुखः ; स जनान् प्रत्यङ् पात् तिष्ठति ; स सबव्वेलोमुखः सन्वै- 

 प्राणिगतानि मुखानि भरस्य । 

८। लोलातु तेषु तेषु च प्रविष्यैषेति यदति। यः देवः श्रग्नौ 

यः भष्यु, यो विश्वं भुवनम् श्राविषेश प्रविष्टवान्, यः भोषधिषु यः 

बनसखतिषु त्य देवाय नमः नमः। “वद्यदूपं कामयते तत्त्वा 

विशन्ति" इति सायनक्षन्मतपाठः । दुगौचाद्धसग्मतसु “यद्यद्रूपं काम- 
यते तन्तेवता भवति ।* (नि, १०।१७) ; टौकाच--“श्रस्येतदेभ्वयय' 

देवतायाः, यद्यदिच्छति रूप॑तन्तत् करोति । दति । “भ्रमोवहहा 
वास्तोस्यते विश्वा रूपाण्याविशन् । सखा सुरेव एधि नः ॥* . (जम, 

५५स्, १ऋक्) दति तन्नदरुधाणि प्रविश्यासप्रकाशः। “प॑ शर्य 

मघवा बोभवौति मायाः कग्वानस्तन्व' परि खाम् । (इम, ५२, 

प्क) इति खेच्छया सपपरिग्रषः। “पनेन जोकेनाकनाजुप्रविण्य 

नाभश्पे व्याकरवाशोततिःः (छ, ९।८।२।२) द्त्यगु्रवेशरव तंच्वम् 
१८ । यद्ति। यः देवाजरम् इन्द्रदोनां प्रभवः सामब्थेख्य छेतुः; 



२४ वेदान्तसमन्बयः। (1. 

२० ।यातेङ्द्र शिवा तनुरघोराऽपाप्रकाशिनौ। 

तथा नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकणशौहि ॥ 

२१। यामिषुः गिरिशन्त इस्ते विभ्यंस्त । 

शिवां गिरिर तां कुरु मा हिप्सौः पुरुषं जगत् ॥ 

३।४।५।६ । 

२२ । त्वंस्नौ त्वं पुमानि 

त्वं कुमार उत बा कुमारौ । 

त्व' जोर्णो दण्डेन वञ्चयसि 

त्व जातो भवसि विष्वतोभुखः ॥ 

खवः उत्पत्तेः छेतुः, विग्वाधिपः विश्वस्य पालयिता, महषिः सन्नः, 

सद्र; “संसारसगद्रावकत्वात् सुदशब्टवाच्यं ब्रह्म» इति ओोमच्छरो क गठः--- 

पूय सर्गादौ दिरण्यगमं जनयामास, स नः अस्मान् एभमया ठया 

संयुनकष । 
२०। येति। हहेरद्र,याके तव शिवा मङ्लमयो, भष्ठोरा 

अभया, अरपापकाशिनो पु्याभिव्यक्तिकरो तनूः, तया शन्तमया "जुवा 
तन्वा, ई गिरिश्न्त--गिरौ सखित्वाशं सुखं तलनोतोति- नः भ्रस्मान् 

अमिचाकशोहि पभिपश्य निरौकसं। 

२१। यामिति। ई गिरिशन्त, दे गिरिज्र--गिरिं ्रायत दृति 

याम् इषुम् स्तवे दे् ₹इस्ते विभि, ताम् दषुः थिव। मङ्कलमयीं 

कुर, पुरष' जगत् च मा हिदसोः । 

२२। त्वमिति। हईेटेव, तव॑ स्रो, ल पुमान् भलि, ख कुमार 

उतवा भ्रपिवा कुमारो, तवं ओष; ठः सम् दण्डेन वच्चयसि, विष्डलो 
मुख्वः त्व' जातः मवसि। 



प्य च। प्रस्यामवक्लौ | 

१३ । नौलः प्रतङ्ो हरिता लोडिताच्त- 

स्तड्ह्िभं ऋतवः समुद्राः । , 
अनादिमच्चं विभुत्वेन व्तसै 
यतो जातानि भुवनानि विष्वा ॥४।३।४ । 

२३। नौोलदति। त्व नोल: पतङ्गः ्वम्नरः, त्वं लोह्हिताक्तः 

इरितः शकादिः, त्वं त्वडहतभेः मेघः, त्वम् ऋतवः, त्व' समुद्राः, 

अनादिमत् श्राद्यन्तरहितः लं विभुत्वेन व्यापकत्वेन वन्त॑से, यतः त्वत्तः 

विश्वा विभ्वानि सव्धाणि सुवनानि जातानि '"लौलां विदधतः स्वैरं 

टेव लिबथङ्नरादिषुः' इति पौराणिकाः 1 
र 

ॐ. & 

यदयप्युपनिषषटस्मिनै दशं नशास्तार्छातन्यन्त, तथापि नेषासुक्तीगाद्ितवेतिषानमुददय दति 

काम्ेतेषां सूवभृताजि वाक्यानि दृश्यन्त इति न चिवम् ¦ कं दमनभास्त र सामौटगेश्यभिति 

जिकन्नासावाम्-कमदहितायासपरिस्फुटभावैन प्रविष्टानि मूलतत्वानि मनननाविष्ठुतन्तरूपापि 

कर्तुः दशनंौचितेमीवेरासत्र.षयः प्रदौपौत्साद्ा इति वदिष्यानः! कथसपरिस्मुटभाकनति ? 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ ठच' परिषम्मजातं ; 

तयीरन्यः पिष्यलं स्वादत्यनग्नबरन्धौ श्रनि चाकाशौति॥ (म) १द४म्, २८, 
इत्यव भननं विमा जौवाक्परमात्मानादण्विषयरतां नाप्रतः, यतः प्रक्ततावग्न्याद्ि्यादच)ऽस्या विषयौ 

मवित॒महतः ¦ सुक्तैऽख्मिन् स ददापरि षण टो.+ । सुतरां जौवामपरनान्पदधे नियोगः सुकर 

एवासीत् ¦ निरुक्तपरिशि्ट वत्तिक्तदनिसणैकिने चतुद श्यायेऽता व्याख्यारवमेकम्- दौ दौ 
प्रतिषितौ सृतौ घञ्मक्तारौ । दुष्कृतं पापं परिसारकमिन्वाचचते, भप सयुजा साये 
नमान दुरात्मानं परमात्मानं पल्यु्तिष्ठति श्ररौरएत तज्नायते। तच गच शरीरं हेचम् । पनी 
परतिष्ापयति--तयौरन्यद्ु्षात्रमनग्रद्रन्ां सरूपतां सननोकतान-11 य एवं दाननश्रद्रन्ध) 
भभिचाकशौतियात्मगतिमाचषट ।” दति! णवद्च सेषु ठदिकद वतेष॒ रथाश्रसारयिप्रहरए- 
मृष्ादिसाधनवच्वं, भातभाचेयपुचदारादिनिर्तत्वं केण०म युदनमासानुनार मोप, दिसत, क्री) ध- 
ह्िसाटषाहवानषादिपर प्रग्र, जन््रहद्धिवयोवस्यादिवु करव दश्यते, तेषु पुमः हात लेग- 
दाधार, जगरकमृलत्वं, शास्टले, नेत्वं, सस्धनल , सब्धशक्तिमस्व', सराट्त्वसजेयत्व', बरद", 
पालकत्व प्रतवत् मल्वः किं बहना सब्धविधेश्ररगण्णवतय ` भ्यायते ¦ सद्या 

वस्तं भभौगवी षा कशा हिरण्यसी । 

दर्रा रध) मघम् व्रष्छा रौ तषा त्व" शतक्रतौ ॥ ( प्म, ३१य्, ११९क् ) 
इव्यागाम रथादवः ; 

५ 



२६ वेटान्तममन्वेयः । | ९४.५५ 

त्रषायसाणा1 यौत सोम विकद्रूकेष्दपिवत् सुतस्य | 

रा सायकं सघवादत्त वजमदचेनं प्रथमजामद्धौनाम् ॥ (१), ३२, ३कक्) 

द्याद्यासु बज्ादयः ; 

पिन्था महिमा तामिन्द्राग्रौ पनिष्ट ञ्रा। 

समान्] ते जनिता भातरा युवा यमाविहदमातरा ॥ (कम, ४रम्, र्कक् , 

बृतसादणसु मोचरादय्रः; 

हु त्या सघमाद्या हरौ ह्िरग्यरकरैष्या); 

व} हामि प्रय हितम् ॥ (प्म, उरे, २८्ङक् } 

द्त्टादयास कैमप्रव्वादयः , 

[दर् इन्द्र जिचांससि भातरो मरतन्त : 

सभि: कन्पसव साघुयानानः पसमग्यो व्धौः॥ (श्म १७०््, र्कक्, 

दू्गाद्यास् क्रोपधादिपरतशल्म् , 

य्स््रोयधाम्तददरस्ये कान् 3. भा: पौधूषमपिविा मिररिसाम् । 

त्ते माता परि थोषा जनिनौ मह. पिनृदम आातसद्य॥ 

॥ रेमे, ठ्य रू, रक; 

दुन्पराद्यासूु जन्प्रोदधः . 

सवै विन्मस्य जगन, (मतस्पलया ब्रह्मणः परधम] गा सरनिन्दन . 

इन्द्र य] दस्य उधर) अव्रातिर्न्प्रङ्त्वत सस्य इतामर | 

५१म्. १८१ स, ५ककते , 

दल्याद्मासु जेमगव्द्तित्वाद्यः । 

सुतरां सत्गन् रवान् जौ नितान् धमानविमगद्यनभ नं} सिवः श्रं वरुणः" इन्यायासूपरि 

खताख्न्त तघ्ासौशरौचितकव्य्राणगुान् परिग्टदीतव्रन्तः किलापनिषट्र्टार;। वदिकदषानावर 

कन्व्रादिर्पैीतृपण्छनस्तं भिन्नभिप्रदशनमार्गानुदपादयन् ¦ प्रथमन्तावत् तषु कर्ति साक्ना- 
रदण्समूतृपन्नानत्र समासतः सरभौमः गौमदरामानुजवाक्येरतत्क्ततवदाधसेग्र हान् -- 

'तदेनन्रानाविधानन्त्ुतिनिकरशि्टादिपरिग्टशटोततहाख्यानपरि यरमःदवघारितम्; तधा, 
८ पार (नततःरसामानेकतच्रनयतक्रमविरशिटी सषिप्रकयौ ब्रह्मणो ऽनिकविधाः 
धन । नरवदः (रञ्चनं विज्ञानमानन्दं निव्विकारं निष्कलं निष्कं शन्तं निर्गुण 

9, दका, निर्गुण कामस ब्र्ति काश्चन गुतव्राऽभिदधति। नेह नानान्ति किञ्चन, 

स्त्या; स खल्युमाप्राति च द्द नानेव प्ति, यत्र तस्य मव्यमाद्मवाभूत् तत् केन कं पश्येत् तत् 

वेन व विलानीयादिन्धादिक्षा नानाचनित्रघवादिन्ध. सन्वि कासम ग्ुतयः। यः सन्नः स्वित् 

चस्य ज्रानमयं तः, सच्राशि स्पाशि त्रिदिय धोरा नामानि क्तवाऽभिवदम् यदान्ते, सज 



र्य भ।) प्रस्थानवन्लौ । २७ 
निमेषा जन्रिरे विद्युतः पुरुषादधि, अपरहतपापा विजरो विगनयुविशोको विजघत्सीऽपिपासः 

सत्यकामः सत्यसङ्कल्प इतिं स्धस्िन् जगति हयतयावगत॑ं सव्येगु्ः प्रतिषिध्य :निरतिश्यकस्धाश्च - 

गर्णमन्य' सव्भन्नतां समश्रत्तियी मं सव्वनासरुपव्याकरणः सञ्स्याघारताच्च काशन युतयो त्रुबन्ति। 

सव्वै न्विदं ब्रह्म तज्जलानिति, एेतदात्म7मिदं सञ्च", एकः सन् बहधा विचार इत्यादिका ब्रह्मख्ष्ट 

जगन्नानाकारं प्रतिपाद्य तदंक्यच प्रतिपादयनि ¦ काशन; गुतय्ः--पयगाानं प्रेरितारञ्च मत्वा, 

भोक्ताभीग्यः प्रेरितारख मला, प्रजापत्तिरकामयत प्रजाः रुजयेति, पतिं व्ग्रस्यामेश्वरं शश्रतं 

शिवमच्युतम्, तमौशराणां परम मरख्ररं तं टईैवतार्नां परमश्च देवतं, सव्यस्य बशौ सब्भव्येश्रान 

बल्यादिकाः--त्रह्मणः सव्धस्मादन्यलं सब्वैस्येशितव्यत्वमौखग्लश्च ब्रणः सब्वेस्य शेषतां पतित 

चेखरस्य ; काखन--श्रन्तःप्रतिष्टः शास्ता जनानां स॒व्वात्मा, एष शआ्राह्मान्र्याग्यष्तः यख प्रथिवौ 

शरीरं यस्यापः शयौरं यस्य तेजः शरौर मित्यादि, यद्याग्यक्त' रौरं यस्याक्रं शरौरं यस्य रत्यु: 

रौरं यस्यात्मा शरीरमिति वद्धव्यतिरिक्तस्य श्ब्वस्य वस्तुन] ब्रह्मणण शरीरात्मभावं दर्शयन्ति 

काञ्नेति” इति| 

अचतिप्रसिद्हतोः रटिप्रलवपरगरुतिवाच्ानां विधिघत्वं गुतीरनुद्न्य तदधेमाचेणोक्तम् । 

विविधलन्तं क्रचित्तनीऽवघ्रमाचरुष्टिः, क्रचित् पञ्चभ्तमावरिः, कचिन्प्रद्दादिकष्टिरिति निर 

वद्यमिन्यादिकाभिनिगुषगरुतीः, नेष नानाम्ति किनेन्यादिकाभिर्मदनंधगरुतौः, यः सञैन्न 

डन्यादिकाभिः सगयागतौः, सव्यः न्विव्यादिकाभिरभदग्रतौः, एयगात्नानमिव्यादिकामिरभेदगुतीः, 

श्रन्तःप्रविर दन्यादिकामि; फररीर नात पुनीनाह्। आ्रविरोधम मामेवं स साघयति -- 

"नानरुपःगा] दाक्वानामरविरःघं) सुखाग्रापरिव्यामश्च स्था सम्भवति तयत वकानौग्रं वकिंतच्च। 
श्विक।रग्रुतद्रः स्वद्पपरिग्णामपरिषह्ारार्द्व मुख्याया, निरुगवष्दाण फएातदखगुयानिपरघपरतयां 

न्ययश्थिताः. नानाततनिरृधवादाशच एकस्य ब्रह्मः शरौरतनरा पएकारण्दं सुन्वः चतनाचतनं वस्तिति 

अव्वस्थाव्मतया सन्यप्रकारं ब्रह्मंवाव्रस्थितसिति मुरता: सब्यव्रिलन्तणव्व-पतितेश्वरत्व- सन्ध 

कल्याणमुखाकरन्य-सवयकासत-सन्यसङ्ल्पतलाःदवात्यः तदभपममादव सुरत्तितम् । ज्ामानन्द 

सात्वाद् च सव्वच्मादन्यस्य व्वकसल्चाशगणाश्यम्य सन्वश्रस्य सन्यशषिणः सव्वाधारव्य सर्व्वोत्- 

पत्तिम्थितप्रलयरहतुमृतस्य निरवदास्य निव्विकरस्थय सन्तात्मभृतस्य परस्य ब्रह्मणः सखस्पनिकष्पक- 

धर्मपरो मलप्रद्नीकानन्टकपन्नानमेउति स्वप्रकाशतया सस्यमपि कानसंदंति च प्रतिपाटनादनुपालि- 

तम् । एक्यवादायथ् शरौराव्मभावन सामानाविकरणयमुष्य। :्तःपपादनादव मुग्धिताः। 

"एवच्च सन्यगदौ वा मेदो ग हप्रासमकत वा क्रदान्तदव्रः कीऽयमथः समर्थितो भवति ? 

सन्धस्य वेदत्रद्मततान् सन्धः समितम् ¦! सव्छशरौरतया सन्वभकारं ब्रद्मैवावर्छितामत्यभेदः सम- 

यितः; एकमेव ब्रह्मं नानाम्तचिदचदस्तुप्रकारं नानात्वनावस्थिर्तासति भदभदौ; मचिदस्तु- 

मशिदम्तुनगख्रस्य च स्वषूपसखभाववेलसग्यादसङ्राच्च मेदः समितः!” इति, 

एवच्च ग्रीमद्रामानुजक्षतसमाघानं यद्यपि सव्वधा सर्ववेषामाचायाण(सभिमत्मिति न टश्चते, 

लथाप्यस्यायमेव सुमहान् गणो यदाकरं प्रदशिंतेष्वेकमावरगापश्व' पररिष्टाधान्ये वैदान्तवाक्यीतृपन्राः 

सञ्एव पश्चा अनम् समर्धिताः, केपुचिदपि सेषु चानादरो न सेनोक्षावितः। इह खसु जिखंतव्य 

किन् वा सन्येषो तेषां सम्प्रतिरम्ति धै = सव्वसामन्नम्यमवग्यमावि ¦ निश्यपि प्रषेतिनिन्योऽपि 



रट ` ३दामसमम्बयः। (6 १। 

जौवः परापर्रह्मपक्रनितश्रा खसत्तां प्रति तनूसत्तामपेचते, तच्धिरन्वधे पुनखयीरसश्लसुपजायत । 

न सम्भवत्यत कस्याघ्चसम्मतिः। यथाह ग्रौमच्छहृरः--“ययेव ड़ोदानौं कां कारयामना सत्, 

एवं प्रागत्यत्तेरपौति गम्यते न दहौदानीमपौट् काथं कारणात्ानमन्सरेणय खतन्वतेवासि, “सन्धः 

तत् परादात् यीऽन्यत्ान्मनः. सन्वेः वेदः इत्यादि रवात्! कारणाममा तु ङं कायस्य 

प्रागन्पत्तेबिभिष्टम् ।” (वे, म्, २१७) इति तन्ते जीवस्याधिद्यानिष्ठत्तौ ब्रद्धेव स भवतीति 

यद्यपि इश्यते, तथापि यावत् तस्य जौवत्व' तावत् “सदातनेव सत्यत्वम्” (का, उ, मा) अस्र ॒तेना- 

भ्युपगतम् । स्वीक्ततं जौवस्यानादिवच्च तेन, “ “मनेन जीेना्मनाः इति समेप्रमुखे शारौरमातसानं 

जौ वशब्देन प्राणधारणनिनित्तेनाभिलपन् अनादिः संसार दति दयति, भादिमछवे तु ततः 

प्रागनमवधारितप्राणः, स॒ कथः प्राखधारणनिनित्तेन जौवश्ब्देन सगौप्रसुक्षिऽभिनप्येव।” (वं, स्, 

२।१।३९) इति । ओ्रौमच्छौ कर्टशिवाचाय्यं शीतं "ब्रह्मणाप्रयक्धिदजादिस्थितिप्रहसिकतादस्य 

जगतस्तदय तरिक्षता नास्ति" (वे, मू, १।२।१ ) इलति । अस्य मते क्त्क्रं जगत् ग्रद्मश्किः; न जात् 

श्तिशतिमतीोमदोऽम्ति न वङ्ग दाडिकाशत्रिव्य तिरिक्ता विभाव्यते” इत्यव्यतिरिक्तताखास्ततः। 

गम छौ कश्ठरामानुजयीम्लतीमलसाम्य विस्रम् । गेवधन्धस्य वेष्णवधर्म्रात् प्रागमददय इति प्रथमं 

तन्परतसत्निवेशः। गीमद्रामानुजीऽप्याष्, “सत्वम्य ब्रष्मका्चतवप्रतिपादनिनं तदाकतयेव सन्यतः 

नान्यधा"(वे, से) इति । "उद्मानकतयेव जगन् मत्य" सनिटतमेवासन्यम्" इति तात्पथदौपिका । 

“मेदगुल्यविसद्गी भेदाभेदौ अभेदयासम्रदभिमत इत्यस्यमाकं मेदपचएव” इति तातूपरयदौपिकौ किः, 

लतपए्व च “ीरासानुज्ौयाम्त् शक्तिशक्तिमतोमेँदमेव व्यन्तिः इति सीमञ्जीवोक्तिने पुनविस्- 

दति ससुद्रतवाकप्रन भरैऽप्यभदस्वौकारान् शक्तथ वखदपभूततवप्रतिपादमात्। गरौसनपष्वेन 

पनरक्र “खतन्ववहमाभन द्िलेकि टदा, नेवं ब्रह्मणः किन्त खक्पसाम्यीदेव तम्य ख्टिः” 

(वे, म्, ९।६९।१५). “म कैवं वचिवशक्तिः किन्तु सव्यश्तिरेव (वे, तृ, २।१।११ ); “प्रज्ञति- 

मस्वादिष्टत्तं चाङ्गोक्रतन्” (३, सू, २।२।). ) इति| गओौमत्रिस्ार्कौया आहः, “जचिन्या- 

ननस्वाभाविकामंख्येयसद्र.णसागरो भगवान् ग्रौपुरषोत्तमएव जगतीऽनिन्रनिमित्तोपादानकार्पम्” 

(वै, म्, १।१।२) इति। “जड़जौवक्पलात् सव्वानमकं ब्रह्मव (वै, मू, १।१।३१) इति १.५५ 

ग्ीमदज्ञमेन, यत्तदमे “सथ्य बुदतरह्मवं (रे, स्, १।१।२०) प्रदर्भितं, तेनानैरवदान्तवाः.^ लख 

स॒ मतताप्रद्तन्रह्मधग्धकथनेन विरोधः परिद्रतः। गौमन्जीव भाह--का्यावखयः कारणावस्यश्र 

स्थृलमूच्मचिदविदम्तुकिः परमयुरुषएव कारणान् काय्यस्यानन्यतवात्” (पस, ख, सः) इति 

ग्पौमच्जीवः। उन्निरियं गीमद्रामानृजौवाव्राः शरौरस्यानैे स्वमतसम्प्रतशक्जिशरब्दसत्चिवेगेन 

सःिता। "सखतग्समसचिद्चिदम्तुजातान्तरात्मतथा निश्िलनिय्ननं तच्छक्कितदंग्रतदहिभूति- 

तदप तच्छरौर तत्तनुप्रथतिमः शन्दस्तसामानापिकरणेयन च प्रतिपादयन्ति इति तदाक्येन 

श्रोरशन्ट्स्य एर्विशष्टन विपरिवन्तनः न तद्सन्प्रतमिति वीध्यम्। “क्ञनृक्तलगत् ताहग् ब्रह्मी 

पादन्कमतीो व्रद्मासिन्नम्" (वे, मू, २।१।९४) $तिग्रीमदलदवः। | 

तदेवं श्श्मसत्तया लगच्ौवमतावलः भित्रभिचरप्म्धानान।मेकल्लमापादयतीति प्रदम सुकर 

भेव । नामश्पविभज्नात् पाक् कैवलग्रद्मसत्दमाग्रिव्य तद्य सव्यव्कथनै न॒ कंषा्िदपिमते 

विरग्रति, स्यसजां प्रति तस्य स्वान्या सव्वरनिरपेचकत्वान्र। 



र्य अ) ) प्रस्यानवज्ञो । र< 

अन्ध' तमः प्रविशन्ति यैऽसम्बू तमुपासते । 

ततौ मूयष््वते तमय रुम्ननल्यं रताः॥ 

कति शुतिवाद्धा्तीता, प्रकृतिं भगवदग्रयच केन वोपायेनातिक्रम्य ब्रह्मसाचात्वारः सिञ्धेयदिव्यनु- 

सन्धामपराः 

हिरसखयेन पावे सत्यस्यापिहितं मुखम् । 

तत् ल' पूषद्रपाटण सन्धघश्चाय ट्य ॥ 

षति शुतिषाक्योषशोधिताः प्रक्तति विभूतिश्च सत्यस्यावरण्ल्ेन परिग्टद्य शागयोगात् तत्सत्ता बुद्म- 

तत्तो निरन्वयीन प्रामवस्तया प्रविलाप्यावरणप्रलयाख्यानेन “एकमेदादितीयं ब्रह्म” “तत् सत्यं स 

आतमा त्वमसि” इति संब्येनिरपेचां ब्रह्मसत्तां ते धारणाविषगरीमव्वेन्ति । 

“नैव वाचा न सनसा प्रां शकन चष्षा। 

भम्तोति त्रयतोऽन्यच कथन्सदुपलभ्यते ॥ 

अम्तीत्ये वो परलमव्यस्तत्टभाषेन चौभयीः। 

अस्तौ्ये वा पलस्धस्य त्तभावः प्रसौदति ॥ (कठ €वज्ञौ, रभ, १२।११कक् ) 

इति प्यु्यक्रदिभशा बृद्मसात्तत्कारप्रयनो न केषाश्िदाच्ायधाष्यामनभिमसः। सव्वावरणमोचमै म 

खनु गिरम्सयं विना सष्मवति, निरन्वये मु बह्मसतसानिरपेख सव्यः तिरोधत्ते खषात्वखास्य “सव्थसख 

नामरूपादि सदात्मनव सत्यं विकारजातं सखतस्नृतमेव” ( का, ड, भा,) इति न्यायेन यौगिसत्रिघौ 

प्रतिभाति । “कारणात्मना किस्त काव्यस्य प्रात् पत्तेरविश्रिम्” इति न्धायान् बरह्मणि निमप्रस्य 

काव्थस्य चिन्तापधात् तिरोधानमाव्रमेतदिति निरन्वय्वादनोऽपि सखीकृव्वन्ति। जगन्दिथ्याच- 

प्रतिपादने त्रष्तु थीगप्रसयागुकल्धाथ, “आत्मति चवं विचिहाखर इहि ।२।१।२८1 बरत्यवत्ययुक्या 

बुद्णो निञिकारत्वसाधमार्यव च । वस्तुतस्तु सीक्लतं तेः, “विदयमामोऽयं॒प्रपस्लौ रेहादिलूण 

अध्यामिकौ वाद्य एथिव्यादिलचग्यः प्रविलापितव्य इत्य् खेत स ॒पुरुषमातेखाशक्यः प्रविलाप- 

¶्यतुम् ।” (बै, स्, ३।२।२९) षति। 

येतु व्याल्तनामश्पं बष्मीपासखतयेन गङ्गन्ति ते पुमः स्थलम् जगच्जौब तच्छर्तित्वेन तद् लवेन 

तदिमूतिलेन, तद्रूपतल्वेम तच्छरीरत्वे भाङ्गीक्षष्य तदभेदेण पश्यन्ति अतएव भेदवादोऽमेदवादो 

भेदाभेदवादश्ासु्रदेति । मेदबाद पुनजंगच्लीवयौरखातन्तेयऽपि भोक्षृभोम्यप्ररयिदमेदेन दशनम् ; 

भभेदटवादे पुनः शश्जिश्रकतिमतोरेकत्ववशाखजबव्लौवख तच्छक्तित्वेमातएय तदभित्रत्वेनीपसभ्याभेद- 

दृष्टिः; मेदामेदवादे तु शक्धालिङ्कितं परं ब्म मेदामेददष्याराष्यं'; शरौरास्मभावहुच्याराधमन्तु 

सुनमेंदाविरीधिना मेदाभेरेमाभेदेन वा शति धैदितव्यम्। एते परभरन्वयवादिनः 

असि ख विरोधी निरन्वघवादिभिरन्दयवादिनां चान्तिगादहित्येन ' किसदो सोऽयमिदानौं 

मचौभाषेन मावसेयः ! 

हिरष्मयेन पावण सव्स्यापितं मुखम् । 

सत् त्व' पूषश्रपाठण सल्यधष्याय हये ॥ 

इव्यव येन च सन्यस्य मुखयखशरुपस्याच्छादनं प्रीक्षः तेनेक च सदाच्छादनापमोद्नमपि सम्मव- 
सौतिचेत्, सष्यत; समाकरचिलत्वात् सनामा गिविश्मनसामनार्वाह्यल बदा समेव सलघापृद- 
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सुपलभ्यने तदा तेषां सन्निधौ “आनन्दरुपमदतं यदिभाति” शृतयुकतदिष्ट वाह्मविषयैष्वानेन्दविलासतवे- 

नाऽन्तः पुनः ““प्रतिक्रोधविदितम्” इनयुक्तदिश बोधं षौघं प्रति बोघयिदढतेन तत् सन्नामावं सव्वकारणं 

खद भवेदुपलसि विषयम् । ननु “आनन्दकपमशखत' यदिभाति"” इत्यव जगति सौन्दव्धाकाररण तत् 

सत्ताया भासमागवं, न तु साक्तादानन्दस्य, बोघ वीघ' प्रति बौधयिहत्वेनापलस्िश् वीधसापेचा, 

भतो नंवीमयच्रावरण' सन्वथापगतम् १ सत्यमेतत्, किन्वं षसुपलभ्यमान भानन्दसख विलासी 

क] घथिता चावरणौन््ःचनाध स्यात्, ततश्च तस्ित्रानन्दे बौधयितरि च सव्धचच कानां तज्न्नान- 

चिवपरतया भासमान खच्छलमापदेत भवेच्च चिरानात्रतं बह्म नियतदटग्विषयम् । स्येदम् “आानन्दा- 

ङ्भ खल्िमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जौवत्ति, ्रानन्दं प्रयन्यभिसं विशन्ति” (ते, च, 

६।६।१) इति कारणभूतनानन्देन “रसो वे सः” ( त, उ, २।७।२) इति स्वैव रसखषरूपस्य प्रका्ात् 

सव्वं करमन्वनप्रधान् : एषन्च निरन्वग्रान्यमेदीऽप्यपालः सात् । 

न पनमेन्तव्यमकैषां दिवत्त वादीऽपरेषाञ्च परिणामवादः खात् परिपन्धी मेचौवन्धनस्य । अचिन्य- 

{इिविचशक्तिं दिना नेतधीौरकौऽपि किञ्चनान्यदाबिष्करौदि। एकम्यन्रजालिक टानेनापरसाका- 

शादिभ्य आ्आकाशत्ादयपरि हारेण शब्टाद्युतुपरत्तिटृ्टान्तेन चंकख्न् बुद्मशि खरूपान्यधामावमन्तेरेण 

विविधाकारा रुष्टिभवतौति मन्यमानाः समानतुष्टिमेवानुभवन्ति। भाकाशादिम्यः शब्दादयुतुपततः 

परमर हस्यत्वात्राखिन् पे परनरेन्रजालिकत्वस्य सव्वधा निरदकाणः। न्द्रजालिकत्वे पनरिन्द्र- 

जालघटितमिष्यातमापततौति शङ्गा मूलगुन्धा । अस्मिन् दृ्टाने पुनरेन्द्रजालिकस्य सत्यच' तच्छतः; 

स्यतं ैौचितप्रदशनस्य च तच्छक्तिसम्तल' कोवा निदारयेत ।क्ूहकयादादि नित्यकं लमेतत्प्रदशनं 

प्रदशिततेविव्यस्यापि मापेक्तसत्यत्वमापतितम् । वम्तुतस्तु प्रतिनियतानवांदयप्रतिरौ धनानुभ् यमानं 

क्ति विना न किमपि वक्वन्नरं प्रत्यचगम्यम्। सव्यः दि खलु तदंचिच्र)मेव। देचिच 

पनसम् सस्यानविशेप्रमाव्रघटितम् । मगवच्छकतिलन्द्रपैण अवत्ते, स्रूपाविमदनेन परिणमत 

तरति चत् काऽव विर्राषः। श्रतएबाड तच्चचिदः,-- 

“सङ्गी दविस लिङ्गादयः रुटिर्या चोदितान्यथा । 

खपाः सोऽवताराय नासि भदः कथञ्चन ॥* दति। 

सुतर ॑वेदान्तवादिनामाचार्धयाणां वितक्जालं न पनलांतु तेदानतेष्वनास्थार् ^पादयतन्धसं 

पञ्नवितेन। 4 

दति प्रस्यानवक्ञी हितोयोऽध्यायः। 



तुतीयोऽध्यायः। 
अथारोहवल्लौ । 

१। प्रते त्रवौमि तदु ये विबोध 
खग्यमम्निं नचिकेतः प्रजानन् । 
अनन्तलोकापिमयो प्रतिष्ठां 

विहि त्वमेनं निहितं गुहायाम् ॥ 

लोकादिमगिि' तमुवाच तस्मै 
या इष्टका यावतौर्व्वा यथा वा । 

स चापि तत् प्रलयवदत् यथोक्त 

मथासख ख्ल्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ 

विशाविकेतस्निभिरेत्य ससि 

विकम्भक्तत् तरति जन्मत । 

ब्रह्मजज्ञं दवमोडां विदित्वा 

निचाय्येमां शान्तिमल्यन्तमेति ॥ 

कट १।१४।१५।१७ | 

्र्थानवक्नाां वैदिकदेषेषु॒वैदिकानुष्टानेषु चोपनिषत्समुचित- 

भावानां सन्निवेशः संत्तेपेणोक्तः, न युनस्तजारोदक्रमः। अरतस्तदभि- 

 ख्यायां तमेव प्रदशंयितुसुपक्रमते ;-- 

१। प्रतेद्ति। यत् लया प्रारधित॑॑तत् उ पुनः ख्य" खर्म 

साधनम् रग्निः विजानन् विज्ञातवान् अष्टं ते तुभ्य प्र्रवौमि, रे 

नचिकेतः, मे मत्तः त्' विबोध बुद्धयसख । गुहायां विदुषां बुद्धौ निहितं 

निविष्टम् एनम् अग्निम् भनम्तलोकातिम् भक्षयलो कप्रासिसाघनम्, 
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भयो भ्रपि प्रतिष्ठां भूतालमकत्वेम अगतः ्राश्रयं त्वं विषि। रज्र 

वैदिकदेवताग्निन केवलमक्षयलो कप्रापकतेनोपस्छापितः, किन्तर्हि 
सव्धाशखयवेन ।. एवमपि न वैदिकादौपनिषदन्नाने समारोहः, 

सिष्ठयति पुनः स “गुहायां निहितम्” इति विरेषणेन । वाद्यतोऽन्तः- 
प्रवेशो हि तस्याः पन्थाः । 

लोकादिमिति। लोकादिं लोकानाम् ्रादिं लोकसव्नेनात् प्राक् 
प्राुभूतम्, श्रलएव भक्षयलोकप्राभिसाधनं लम् भग्न ततृस्बरूपकथनेन 
तस्मे नाचिकेतसे उवाच प्रोक्तवान् । न केवलमग्निं किन्ति याः 

यतृखरूपाः इष्टकाः, यावतो; वा संख्यया, यथा वा येन प्रकारेण वा 
चेतव्थाः, सब्धैभेतत् प्रौक्तवाम् । स निकेता अपि सल्युना यथा उकं 
तघा तत् प्रत्यवदत् प्रलुश्चारितवान्। तस्य प्रतुयरचारशन तुष्टः षतु 

पुनरेवाह । नाचिकेताम्नितिषदये तैन्तिरोयब्राह्मणं यथा --- “अनन्त 

ह वा ्रपारमक्षयलोकं जयति योऽग्निं नाचिकेतं चिनुतैय उ चेन. 

मेवं वेद । भरथो यथा रथे तिष्ठन् प्सो पर््यावन्तं माने प्रत्यपेक्तते, 

एवमहोरात्रे प्रत्यपखते ! नास्याहोरान्र लोकमाप्रुतः, योऽग्नि' नाचि- 
केतं चिनुते व उ चैनमेवं वेद ।२।११।८।१ दति । इषटकाचयनेन 

लोकाभिजयो यथा तचेव--^्यां प्रथमामिष्टकामुपदधाति, इमं तया 

लोकमभिजयति । भरथो या अ्रख्मिश्ल्लोके देवताः, तासा स्मयुज्यस 

समानलोकतामाप्रोति। यां दितौयासुपदधाति, भू" शलोक- 

मभिजयति। श्रधो या भन्त्रिस्षलोकै देवताः, तासां सायुज्य 

ममानन्नोकनामाप्रौति) यां तोयासुषदधानि, भ्रमु तया लोकः 

मभिजग्रति। भयो या श्रसुखिधललोकं टेवताः, सासा सायुच्यध 

समानलोकतामाप्रोति। अधो अ्रमूरितसा भष्टादश। य एवाभो 
उरवख चरोयांसख लोकाः, :तामेव लाभिरभ्जियति 1 कामवचारोह वा 

अस्प्ोरुषु च वरोयःसु च सोषु भवति, योऽग्नि' माचिकीतं चिशुतेय ष 
चेनभेवं वेद ।१।१.१११० ।* इति। “ (लोकोऽसि दति मन्प्रेसोपष्ठितया 

श्ररधनने्टकया भली जित्वा तज्राषख्धितानां देवानां सहवास समामन- 
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२ । सन्नं षेटा यत्पदमामनन्ति 

लपाप्छसि सर्व्वाशि च यददन्ति। 

यदिच्छलो ब्रह्मचय्ये चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेग ब्रवौम्योमित्येतत् ॥ 

 एतद्यावाल्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् । 

एतद्ावाच्चरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस तत् ॥ 

एतदटालम्बन ग्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महौयते ॥ 

षाठ २।१५--१७; प्रभ, मा,ते १।८; छा,१।३।१।१--१० 

सोकस्वामित्वद्च प्राप्रोति। तधा (तपोऽसिः (तेजोऽसि इत्याभ्यां 

दितौयलतोयमन्बाभ्यासुपेयेनेष्टकादयेनान्सरिक्षद्युलोकजयादि कमवम- 
न्तव्यम् । तथा समुद्रोऽसिः द्रत्यादिभिरविशिष्टेमन्वैरुपधेया असू 
इष्टका ग्र्टादशमंख्यकाः। अरथाभिः सव्वीभिरादित्यलोकादव्वाश्चः 

उष ललोकान् पराञ्चः वरोयांसश्च लोकानभिजयति। नाचिकेताम्नि 

चिन्वानः तदभिश्लखघ यो वियते तस्योभयविद्स्य पुरुषस्य रादित्य 

लोकावाच्चं पराश वरोयःसु च लोकेषु खेच्छछया सञ्चारो मवति ।*इति । 

चिणाचिकेत इति ¦ तिभिः पितामाताचार्ययेः सन्धिं सम्बन्धम् 
रण्त्य प्राप्य तेषामनुशासनेन शिष्टः, तिणाचिकेतः ति-ज्जल्लो नाचि- 

केतोऽग्निशितो येन सः, जिकम्क्षत् दज्याध्ययनदानानां कन्त जब्- 

चछत्यु तरति भअतिक्रामति। ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मा हिरण्यगभस्तस्मात्नातः 

ब्रह्मजः ; ब्रह्मजखासौ न्रखेति ब्रह्मजन्नः सव्यैन्नः, तम् ईद्यः सुत्यं 
टेवम् भ्रग्निं धिदित्ला निचगय्य अलमभावेन च दृष्टा इमां प्रत्य्लां 

शान्तिम् भल्यन्सम् ्रतिश्येन प्राप्रोति । 

२। सव्वै दति। स्वं वेदा; यत्पदं यश पटं खरूपं प्राष्यु- 
पायम् मनन्ति कौन्तं यन्सि, सव्याश्ि च तपांसि यत् वदण्ति प्राघ्यथैं 

५. 
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ख्यापयन्ति, यत् इच्छन्तः प्रापतुमभि लषम्तः ब्रह्मचय्यं संयमव्रतं चरन्ति, 

सै तुभ्य तत् पदं प्राष्युपायं संगरे संरेपेण त्रवोमि कथयामि! 

किन्तत् ? श्रोम् इत्येतत् एतव् भोश्शब्टवाच्यम् भोरशब्द- 

प्रतोकञ् । | 

एतदोति 1 सतत् हि अश्रम् श्रोद्धारः ब्रह्म अपरं सविषं, 

एतत् एव शअ्रक्षरम् श्रोष्ट्ारः परं नित्विशेषं ब्रह्य । एतत् हि एव 
अर्तरम् शरोर ज्ञात्वा य: यत् परम् श्रपरंवा त्र्य इच्छति तत् तस्य 

भवति) 

एतदिति । एतत् अष्टं प्रशस्यतरं आलम्बनं ब्रह्मप्राप्तु्रपायः, 

एतत् परम् उत्क्लष्टम् अ्रालम्बनं ब्रह्मन्नापकम्, एतत् श्रालम्बनम् उधार्य 

श्रापकच्च न्नात्वा ब्रह्मलोके महोयतें सम्पन्नो भवति । 
नघाहि प्रस्रोपनिषदि, माण्डक्ये, ने्तिरोये, छान्दोगेय च,-- 

अथ हनं शरोव्यः सन्यकामः पप्रष्छ- स यौषे तत् भगवन् मनष्येषु प्रषयखःन्तमोदपरमनिष्य- 

यौत, कतम॑ वाव स तेनलोकं जयतीति, १। 

लस न होवच--एतरं सन्यकष्म परश्चापरश्च ब्रह्म यदाड़ारः, तख्माहिहानेतेनेवपयतनेनेकतग- 

मन्वेति २। 

स यद्यक्रमाचसमिष्याग्रोत स तेनेव मं वदितम्त् णसंष् जगत्यामभिसम्पद्यने ! तमो मनुष्य 

ल केमुपनयन्ते, स तच तपसा ब्रह्मचर्य ग्रहया सम्प्र मह्िमानममुभवति। ९ । 

अध् यदि दिमाचरेय मनसि सम्यद्रत, भोऽन्तरिक्तं वजुभिरप्नौयति, स सोमलोकम् । २ ममः 

स्लोके विमूनिसन्भय पुनरावर्तते! »। # 

यः पृनरेतत्चिमाचसेकोसिब्येननासरे एर पुकहमनिध्टायीत् म तैकसि मय्य सम्पग्रः। यचा 

पादोदरण्वचा विनिर्मुच्यत एव॑ छ ठ स॒ पाप्मना विनि्पुक्तः स समभिसप्नोकति ब्रह्मलोक, सु 

एतषा जौ वचनान् परान् पर॑ परिणय परषमौच्ते तदतौ ्चीकी भवतः । ५। | 

तिसामावा मन्युमन्धः प्रयुक्ता. अन्योन्यसक्ता अनविप्रमुक्ताः | 

क्रियासु वाद्याभ्यनरमध्यमामु स॒म्यक् प्रयुक्तासुन् कम्पत न्नः ॥६॥ 

क म्मिरेते यगु्भिरन्तरिच स सामभियत्तत् कवर पद्टयन्ते। 

तमी इरण वायतनेनान्वं ति विदान् यच्छान्तमजरममतमभयं परश्चेति ॥७॥ ग्रश्र ५। 

(१) श्रथ अनन्तरं रेव्यः गिविपुच्रः सत्यकामः एन॑ पिष्पलादं 

पप्रच्छ-- हे भगवन्, मनुष्येषु स यः प्रायणान्तं मरणान्तम् तत् भक्षरम् 

॥ | 



ध भारोहवल्लौ । | ३४ 

सोह्धारम् भमिध्यायोत भाभिसुस्येन चिन्तयेत्, स तेन ध्वात्तेन कतमं 
लोकं जयतोति | 4 

(२) ख पिप्यलादः तसै सत्यकामाय उवाच--वदोह्धतरः, र 

सत्यकाम, तत् एतत् परञ्च निव्थिरेषम् श्रपरच्च सविषं ब्रह्म, तस्मात् 

विदान् तदनिन्नः एतेनेव भ्रायतमेन ब्रह्मप्राभिसाघमेन एकतरं परम् 

अपरं वा ब्रह्म अन्वेति अमुगच्छति। 

(३) ऋम्बेदर्ूपा द्योङ्ारस्य प्रथममाक्ा भकारः । स एकमाज्रा- 

विभागभ्नः यदि एकमाज्रम् भोङ्कारम् अभिध्याग्रोत, स तेनेव सेदेदितः 

सम्बोधितः, वूशं भोप्रम् एव जगत्यां मनुष्यलोके भभिसम्मदते सम्पन्ना. 
 भवति। तं जनम् ऋचः मनुष्यलोकम् उपनयन्ते उपनिगमयन्ति । 

स तत्र तपसा ब्रह्मचर्ययेख शदया च सम्मन्रः सदहिमानम् रश्लव्यम् 

अनुभवन्ति) 

(४) यजुर्वेदरूपा श्योक्कारस्य ददितोयामात्रा उकारः। स 

दिमात्राविभागन्नः यदि दिमातरेण श्ओोद्रमभिष्यायोत, मनसि सोम- 

देव्ये सम्पद्यते सम्पन्नो भवति) स यलुभिः भ्रन्तरिक्तं उत्रोयतं। 

स सोमलोकं जयति--कतमं लाकं जयतोति प्रश्रसारस्यात्। सोम 

लाके स विभूतिम् रेश्ववधम् अलुभूय पुनरावत्तेते सनुषयरलोकं प्रति । 

(५) यः धुमः जिमाचरेणेव भ्ोमित्यतेनेव अत्तरेण एत प्रण्वरूपं परं 

पसषम् भभिध्यायोत, स तेजसि तेजोमये सूर्ये सम्पत्रः भवति) 

पादोदरः सर्पः यथा लचा निर्य विनिर्मुच्यते, एवं युन: स पापेन 

विनिर्क्ः सामभिः उभ्रोयते, स ब्रह्मलोकं जयति। स एतस्मात् 
जोवघनात् समश्टिजौवरूपात् हिरश्गभात् परात्परं एुरिशयं 

निखिलगरोराुप्रविषटं परमपुरुषम् शते साक्षात् पण्डति। तदेती 

अस्मिन् यथोक्षाधंप्रकाशकौ स्रोकौ मन्तो स्तः । | 

(६) भोह्गरस्य भ्रकारउकारमकाराख्यास्तिखो . साका: प्रयुक्षाः 

 केवलवणध्याने कतप्रयोगा; खल्युमल्य; खल्युगोचराः खलत्युमनतिक्रम्य 

विद्यमानाः। चेत् बाद्याभ्यन्तरमभ्यमासु जाग्रतसवघ्रर्षुपिधान- 
९ ॐ 



२६ दान्तसमन्वयः । 1 

पुरुषाभिधाानलक्षणामु क्रियासु धयानक्रिया सम्यकप्रयुक्षासु 

तासु अन्धोन्यसक्षाः लरेतरसम्बहाः अन विप्रयुक्ता विररषेशेवेक विषय 

एव प्रयुक्ञाः मवन्ति, श्रः योगो न कम्यते उल्युभयान्न विचलितो 

भवति । 

() ऋम्मिः एतं मनुष्यो पलचितम्, यजुभिः भ्रन्तरिक्ष' सोमा- 

धिष्ठितम्, सामभिः यत्तत् ब्रह्मलोकं कवयो मेधाविनः वेदयन्ते, तं 

विविधं लोकं स विदान् श्रोङ्कारेरैव भ्रायतनेन साधनेन भरन्वेति भ्नु- 

गच्छति । तेनैव भोङ्गारेण यत् शान्तं प्रपश्चातौतम्, भजरं जरावज्ि- 

तम्, अ्रखतं खत्यु वच्नितं पर्छ ब्रह्म इति तत् अन्वेति प्राप्रोति । 

भोमिल्येतदचरमिदं सव्य" तस्थौ पव्याख्यानं भवति, भूतं भवद्विष्यदिति सन्वमोङ्ार एव। 

यच्चान्यत् चिकालातौतं तदप्यीडार एव ¦ १। 

सम्प द्यतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सीऽममात्मा चतुष्पात् । २। 

व्याख्यानन्तु पञ्चमकेदान्तवचनसंघातान्ते । 

श्रीमिति व्रद्म। भौभितीदं सनम् शभरोभिल्येतदनुक्लतिड ख वा अधी ानयेव्यायावयत्ति । 

असिति सामानि मायन्ति। भो शौसिति शस्वाणि श सन्ति। अोमिव्यध्वयुः प्रतिगरं प्रति- 

ग्टणाति! आमिति व्रह्मा प्रसौति, ओओभिव्यग्रिष्टोच्रमनुजानाति। भमिति ब्राह्मणः प्रवच्यब्राष् 

ब्रह्मोपाक्रुवानौति, ब्रह्मवोपाप्रोति। ते, १।८। 

अ! मित्येतच्छब्दरूपं ब्रह्म । भोमिति ददं सबै शब्ट्रूपेणोहूनरेणा 

व्याप्षम् । भ्रोमित्येतत् अनुक्घतिः, कतम् उक्तः भोमित्यमूधैत्यन्यः । 

खस्पवे प्रसिदिदयोतकाः अप्यो रपि राड) अपचि भराश्रावय 

इत्यक्त आओहगरपूव्येकमेव आश्रावयन्ति) भोमिति सामानि गायन्ति 
` साभगाः। शस्नाणि गोतिरहिता ऋचः भ्रोरणोमिति शंसन्ति 

शस्त्र शंसितादः ¦ प्रतिगरं यजुच्िगरेषम् । श्रोमिति भष्वथुः प्रतिगरं 
 प्रतिष्टणाति शोतुः शंसनं प्रति। भोमिति ब्रह्मा प्रसौति प्रग्यति। 

ओमिति अग्निहोत्रं प्रतिजानाति जुहधोति । प्रबश्यन् प्रव्वनं करि- 

-ष्यन् अध्येष्यमाणः ब्राह्मणः भोमित्येव भह ब्रह्म वेदम् खपापरुवानि 
प्राष्य म्िष्यामि इति खपाप्रो्ेव बरद । 

भो भिन्यतदेणगमूद्रौ्रमुपामौन। भी मिति दायति तसखीप्याख्यानम् । १। 

. ॥\ [1 



५ भारोहवल्लो । 2७ 

एषां भूतानां पएथिवौ रसः, एथिग्रया भापौरसोऽपामोवधयोरस्च शआरीषधौनां पुरुषौरखः, पुरुषस्य 

वाग्रसी वाचकयस ऋचः साम रसः, सार उद्यो रसः । ₹। * 

स एष रखानां रसतमः परमः पराद्धऽटमोयदुदीथः। ३। "` 

कतमा कतमकं; कतमत् कतमत् साम, कतमः कतम शद्रौय इति विष्ट भवति ।४। 

वागेवकं., प्राः सामोमिल्येतदचरमुद्गोयः, तहा एतन्मिधुन॑ यदवाक् च प्राणथकं. च साम च ।५। 

तदैतन्मिघुनमौ मिल्येवित्रररे सज्यते, यदा वै मिथुनौ समागच्छत भपयतो बे तावन्यो- 
न्धस्य कामम् । € । 

भपयिताह वें कामानां भवति यएतदेव॑ विदागस्षरमुङ्रीथमुपासे । 91 

वषा एतदनुक्नाकरं यहि किश्चागुजानाल्योमिकेाव तदाद एष एव समदिर्वदनुश्ना । समदं यिताह 

3 कामानां भवति वएतदैवं विहागक्षरमुद्रोमुपास्तं । ८ । 

तेनेय' वयौ विद्या वन्तते श्रोमिन्याय्रवयत्योमिति शंस्योमितुगदगायतेव्रतस्यैवाखरस्यएपचिव्ये 

मद्रा रसेन । ₹। 

तेनीोमौ कुत यश्चतदेव॑वेदययम वेद। नानातं विद्या चाविद्या च। यदेव विद्या 

कर]ति शडयौपनिषदा तदेव बीयवत्तरं भवतीति खलं तसै वास्तरस्यौ पव्याद्यान" भवति । १०। 

इश १।३।१।१--१०। 

(१) उदारा गेयः साम्नो हितोयोभाग उद्गोधः। तथाहि- 

प्रसावस्त खद गोधः प्रतिद्ार उपद्रवः । 

निधनं पञ्चघेत्याहडिङ्गारः प्रवस्तया ॥ शति । 

सर्व्वेषां वैदानामोष्कारपूव्मैकत्वात् प्रणवरएव प्रथमावयवः । तमेवोदगर- 
सुद्गोयवाच्यत्वेन ग्टहोतलोपासनं विदधाति भोजिति। ्रोमित्येतत् 

अक्षरं वणम् उदहोधम् उपासो त--“कन्धाङ्गावयवभूते भोङ्कारे परमाक- 
प्रतोकै हद्ाभेकाम्तलक्तणां मतिं सन्तनुयात् ।* कथमोङ्ारख्योदोथ- 

वाच्यत्वम् १ भरोमिति उद्वायति भ्रोमिति भारभ्य यस्मात् उद्वायति । 

तस्य भरक्तरस्य उपव्याख्यानम्----एतदुपासनम् एवेविभरूति एवेफल- 

मित्यादि कथनम्ः। 

(२) एषां श्िरजङ्गमानां भूतानां एथिवो रसः जव्मख्ितिखलय- 

हेतुः; ए्थिव्याः भाषः रसः-ताखु भोता प्रोताच सा तिष्ठलोति 

कारणात् ; भपाम् श्रोषधयो रसः--भपपरिणामलतादोषधोनाम् ; भोष- 

धौोनां पुरुषः रसः--भ्रन्रपरिणामल्वात् पुर्षस्य ; पुरुषस्य वाक् रसः,-- 



डे वेदान्तसमन्वयः | > 

तभ्िंस्तस्वाः सारभूतत्वात् ; वाचः ऋक् सारतरा ; ऋशयः साम रसः 

सारतरम् ; सास्रः उद्नोथः रसः सारतर: । ४ 

(३) सएष उदोधाख्यः श्रोङ्कारः रसानां रसतमः, परमः चेष्टः, 

परा यः--अद्धं स्थानम्-- परं स्थानम तोति पराष्धयः प्ररमामस्थानादैः । 

यदुद्गोथः य उदौधः एथिव्यादि रससंख्यायाम् भ्रटमः । 
(४) श्रारोपबद्ुत्वविवक्षया डतम; । कतमा कलभेति वोष्ता 

आदरे । कतमा ऋक्, कतमत् साम, कतम उद्गोथः इति विष्टं 
भवति विम; क्षतो भवति । 

(५) विमर्शे यथा--वाक् एव ऋक्, प्राणः साम, भोमिल्येतत् 

अन्तरम् उद्रौधः। थत् वाक् च प्राण क् च साम च तदेतत् मिधु- 

नम्। वाचा ऋचः प्राणेन सान्नः एकत्वं विधाय मिथुनलं परि- 

कल्पितम् । | 

(६) वाद्यो हि श्रोक्कारः, स च प्राणनिष्याद्यः, उन्नोथो हि 

सामावयवः। श्रतस्तयोर्वाद्यलवप्राणनिष्याद्यत्वयोमिधुनल्वसु्रोथवाचख 
श्रोष्धारे तत्संसज्ननश्च वणयति तदिति । सत् एतत् मिथनम् भोमिति 

एतस्मिन् भत्रे संखच्यते संख विव्यते। एवं संखे भोह्ारस्य सन्व- 
कामावाभिगुणयल्वम् । , तत्र द्टान्तः--यदा हि मिथुनौ स्तोपुमांसौ 

समामच्छतः सङ्गतौ मवतः, तदा तौ अन्योन्यस्य कामम् भाप्ातः 

प्रापयत । | 

(ॐ) फलमाइ--यत् एतत् एवं विद्वान् भक्लरम् उद़ोधम् उपास्त, 

स वै कामानाम् आपयिता प्रापयिता भवति यजमानस्य । 

(र) तत् वा एतत् श्रजुश्नाश्षरम् १? कथम् १ यत् किख धनं 

न्नानं वा ्रनुजानाति घनौ न्नानो वा, भोमित्येव तश्रानुमतिं कुन्यैन् 

तदाद । यदनुन्ना या श्रमुक्ना, एषा उ एव खडि: सषि प्रति तस्याः 

कारणत्वात् । य एतदेवं विदान् भक्लरम् उङ्गोधम् छपास्ते, स दहि 

कामानां समद्वयिता सखहिसाधकः भवति यजमानद्य । 

(€) मेन भरक्षरेण षयं जयो विद्या वैदिककमी वर्तते प्रवर्तते । 
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३ । यः पृव्यै तपसो जातमद्चाः पुव्वैमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यपश्यत ॥ 

एतद तत् । 
या प्रागेन सम्भवत्यदितिदंवतामयीौ । | 
गुां प्रविश्य तिष्ठन्तौ या भूतेभिबजायत ॥ 

एतद तत् । 
'पअरण्योनिहिती जातदेदा गमभदव सुश्तो गभिगगेभिः। 
दिषे दिवे ईद्योजा्टवद्धिरं विष्यहिर्मनुष्येभिरग्निः ॥ 

 एतदेतत् ।. 
यतश्चोदेति सूर्य्यो ऽस्तं यच च गच्छति । 
तं देवाः सव्वंऽपिंतास्तदु नात्येति कश्चन ॥ 

कट ४।६--€ । एतद्वैतत् । 

कथम् ९ भ्रोमिति भखावयति, भोमिति शंसति, भ्रोमिति उद्रायति। 

कथमेवं क्छ प्रवत्तेते १९ लस्य अक्षरस्य अपचित्यै पूजाथे म्--“परमात्म- 
प्रतोकं हि तत्, तदपचितिः परमाकमनणव सा। शस्वकमपणा तमभ्यश्ै 
सिधि विन्दति मानवः" इति स्मृतेः ।” केनोपकरणेन वा सोपचिति- 

निन्येत्येते १ मद्िग्ना रसेन च भरक्षरस्य ¦ मदिग्ना मह चेन ऋत्विग्- 

यजमानादिप्राणः, रसेन व्रोहियवादिरसनिवेत्तेन हविषा । 

(१०) वकितगुणकमोद्कारे यो जानाति यो वा न जानाति, 

लावुभौ तेनैव कम्य कुरुतः, ततृङ्कतो विशेषस्तदाष्् . सेनेति । एतदेवं 

वेद यख नकषेद उभौ सेन अक्षरेण कन्ध कुरूतः। नाना तु विच्या 
उपासने च, अविद्या कन्म च। यदेव विद्यया उघासनविन्नामेन, 

खया, उपनिषदा योगेन करोति, तदेव वोश्धवम्तरं सपदिफलग्रदं 

भवति; दति जस्मादेतोः खलु यतस्य अ्षरस्य उपव्थाख्यानम् उपासा- 

विभूति-फलवि्तिः भवति । 

३। ओहनरे ब्यद्णगमभिध्णाय समटिजोवादिषु तदर्भनमभि- 
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दधाति यदति । शद्धः अपसहितेभ्योभूतेभ्यः, अन्धथा “आपोषवा 

इट्मग्र सलिलमेवास । ता अकामयत कथं मु प्रजायेमदोति ता 

भखराम्यंस्तास्तपोऽतप्यन्त, ताश्च तपसस्तप्तासु हिरन्मयाण्डर संबभ्भरूव । 

-*“** "ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत् स प्रजापतिः (४।११।१।२)” इति 

शतपथब्राह्मशोत्तघा विरष्येल । पूव्यै प्रथमं तपसः खष्टयस्मुर चिच्छलोः 

जातं, भूतेभिः भूतेः सह गुं सव्यैभ्रूलच्रदयं प्रविष्य तिष्ठन्तं समश्टि- 

जोवं यः मुसुक्ुः व्यपश्यत प्रत्यक्ष" क्तवान् स एतत् तै तत् ब्रह्म षति 

पश्यति । 

येति। भदितिर्देवमाकति प्रसिहिः। (भदितिरदोना टैवमाताः 

( ४१४।१ ) इति निरुक्तम् । ऋ कसंदिताया दश्ममण्छले एवभेव 

दश्यते, 

अदितिद्यंजनिष दक या दुद्धिता तव । 

तां देबा अन्वजायन्त मद्रा अमटतबन्भवः ॥ इति । १०्म, ऽर मू, ५ ऋक् । 

ब्रह्मणस्पतिरेता सं कस्मार इवाधमत् । 

देवानां पूर्वे युगेऽसतः सदजायत ॥ (२ क् ) 

इत्येषा ऋग् टगेयति ङघ्ुयस्मुखचिच्छक्तिः क्रियाशक्तिरूपेणाभिव्यक्षा- 

ऽविचखमानादिखयमानं जगदुपादानमुदपादयत् । म तदासोत् रेवाना- 

सुतृप्तः । यदा पुनरदिकंरदेवानासुव्पल्तिरभवत्, तदा सव्य" सलिन्ते- 

नापूषेमासोत्, 
यद्वा अदः सल्तिले सु संरब्धा भतित । 

अवा वो मृत्यतामिव तौत्रोरेरपायत ॥ इति (ईकक्) 

अष्टौ युज्रा भदितेरादित्यनान््ा प्रसिद्धाः। कुच द्देण इति। ते 

पुनर्दश मासाः, यथया शतपथन्राह्मणे-- “कतमे भादित्या दति 

दादश मासाः संवत्खरस्य एते ्रादित्याः इति (११।६।२र) इति। 

दृश्यसे च पञ्चममण्डले ऋगेषा- 

दिर ग्डङूपमुषसोव्युावयः ख्य शसुदिता सूच्यस्य । 

आरोहो वरूण सित गभमतयकाते दितिं दितिं च ॥ इति 

(भम, &श्स्, ८ ऋक् ) 

सूर्य्योदये रथोपरिषख्योवश्षयो मिश्रयादितिं दितिश्च पण्यतोत्यज्ति 
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समष्टिजगद्वग्टिजगषहशेनं दयोतते।. . मूलमस्य -्तान्तस्योपलभ्यते 
छान्दोगे-- “खेयं देवतेखत हन्ता मिमास्तिखो देता भनेन, जोवेना- 
स्मनागुप्रषिश्य नामरूपे व्याकरवाणि । तासां तिष्ठतं त्रिहतभेकौ कां 

करोमोति शेयं रेवतेमास्तिसखो रेवता नेनेव जोकनासमनानुप्रविश्य 

नामरूपे व्याकरोत् ।* इत्यत्र । जोवो हि पदा प्रतिः समण्टिजोयः, 

अपरा प्रक्रतिः समषश्टिजगत्, तस्या एव वेदिक्यभिख्याऽदितिरिति सरल- 

सिदान्तः । अतएव हि सिद्ाति, 

अदिति््योरदितिरन्तरिचुमदितिमानास पितास पतः; 

विष्वा अर्दितः पञ्चजना अदिति्जातमदितिजंनित्वम् ॥ 

५ ष्म, स्स्मू, १५ ऋक् | इति । 

जगद्रूपायां वैदिक्यामदिल्यां ब्रह्मदशेनमभिदघाति। प्राशेन 
भराणएघारण्क्रा समणटिजोषेन सष देवतामयो या अदितिः सन्भवति 

प्रादुभषति, या भूतेभिः भूतेः व्यजायत अभिव्यक्ता रभवत्, तां गुहां 

सञ्परभूतदृदयं प्रविश्य तिष्ठन्तीं यः सुसुक्चः पश्यति, स एतत् वैतत् 

म्रद्य इति पष्यति । 

अर्योरिति! भग्नौ ब्रद्मदशेनमभिदधाति। मर्भिखोभिः 

सुतः सम्यग् तः; परिपोषितः गभः दव जातवेदाः अग्निः अरण्योः 
खउष्तराधरारण्योः निहितः खितः, स अग्निः दिके दिके अन्यान 

जाग्ट्वदिः जागरणशोलेः हवि्मह्धिः भाज्यादिमन्धिः मनुष्येभिः मनुष्यैः 

ईष्यः स्तुत्यः । सोऽयमम्निरेव एतत् वै तत् ब्रह्म इति जागरण्णोलै- 

यो गिभिरोशयते । | 
यतद्रति। यतः खवः उदेति, यकर भस्त गच्छति तं समि 

जोवम्-भग्न्यादयः श्रधिदैवतं, रागादयखाध्याकं-- सर्ववे ठेवा; भर्पिताः 
संप्रवेशिताः, सुतरां स समधश्टिजोवएव तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्य कनन 
अत्येति न अतिक्रम्य गच्छति, न तदन्यत्वे भजति । एतत् वै तत् 
द्म । सव्धस्योदयास्तमयौ जोवटणटिमवलम्बय, रन्यध्राऽनुदयाम्तमय- 

एव स निरम्तरमाकाशमारग विखमानलात् | 

€ 
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४ । हंसः ग्रुचिषहसुरन्तरिक्त- 

` सबरोता वेदिषद तिधिदुरोगसद् । 
न्षदरसटतसदगीमसद्ना 

गोजा छतजा अद्रिजा इतं तहन् ॥ 
कट ५।२ ८ ध्म, ध्ण्सरु, ५च्टक् ) 

५। यथा मार्यं मसेचयोऽकसयास्त गच्छतः सर्व्वा 
एलद्धिंस्तेजोमण्डल एकौभवन्ति, ताः पुनरूदयतः प्रच- 

रन्त्यवं ड वे तत् सव्वं परे देवै मनयेकौभवति। तैन 
त्यघ पुरूषो न खयोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते 

न स्प्रणशते नाभिवट्ते नारत्ते नानन्दयते न विजते नेया- 

यते स्वपिलोत्याचक्नते । 

४। चनतुर्थमण्डनलस्चत्वारिगसक्षस्यास्याः पश्चम्याक्चः सूर्य्य 

देवता ! श्रतएव भाष्यकारः ऽप्याह “यद्ाप्यादित्यणव मन्देणोच्यतें 

तदप्यामस््ररूपज्त्वमादित्यस्याङ्गो कतत्वाद्रद्म शो व्यः ख्यामेऽप्यविरोधः ।* 

ति) तन्मते पत्त सूव्धस्याप्रघानत्वं वितं तदत स्ये ब्रह्मदभेन- 

मभिधोयतद्त्यायाति । ऋनस्येवाच प्राधान्यदशेनात् तस्मिन् श्र 

दशेनमिति वयममुभवामः। ₹ंसदति। दंसः सूथः शचिषद् षद्, 

वसुः वायुः न्तरित्तसद्, होता अग्निः वेदिषद्, श्रतिः दुरोगसद् 

ग्यहसद् ।! ऋत सत्यं नरुषद्, वरसद् टृवसद्, ऋतसद् यन्नसदु, 

व्योमसद्, अजाः शङ्ष्रुक्यादयः, गोजाः त्रौहियवादयः, ऋतजाः 

यज्ञाङ्गगादयः, अरद्भिजाः नदयाद्यः । अतस्तत् जतम् एव ठउद्त् ब्रह्म । 

५। अथ पुनवदाएन्तिकारोदहक्रमो सुख्यतः पद्यते यथेति । ₹ 

गाग्ये, यथा भ्रस्तं गच्छतः अवास्य सूव्धस्य सन्धः मरोचयः रश्मयः 

एतस्मिन् तेजोमण्डले स्ये एकीभवन्ति विवेकानर्दरूपेण तिष्ठन्ति, 
पनः उदयत: पुनरद्रच्छतः नस्य ताः प्रचरन्ति विकख्धन्ते, एवं द 
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प्राणाग्नयएवैतस्मिन् पुरे जाग्रति, गाहंपल्योऽवा एषो 
ऽपानो व्यानो ऽन्वाहाव्थपचनो यद्राद्ापत्यात् प्रणीयते 

प्रणयमादाहवनोयः प्राशः । 

यदुच्छासनिप्वासाषैतावाहइतौ समं नयतोति स 

समानः। मनो वाव यजमान इश्फलमेवोदानं स एनं 

यजमानमदहरहव्रद्य गमयति । 

अवैष टेवः खप्रे महिमानमनुभवति । यदृष्टं दृष्ट- 

मनुपश्चति श्रुतं श्ुतसेवार्थमनुश्णोति दैशदिगन्तरेश्च 

तत् स्यं विषयेन्द्रियजातं परे प्रकृष्टे देवे द्योतनवति मनसि एकोभवति 

विक्षकानर्द रूपै तिष्ठति । तैन तरि तस्मिन् सूापकाले पुरुषो न 

खषोति, न पश्यति, न जिघ्रति, म रमयते, न ग्प्र्रते, न श्रभिवद्ते, 

न श्रादत्ते, न श्रानन्द्यते, न विद्धजपै, न इयायते न विचरते, स 

सदपिति निद्रां याति इति श्राचक्षते कथयन्ति लोकाः । 

एतस्मिन् पुरे देहे प्रााग्नयः प्राणादि-पञ्चषायवः श्ररनय द्व 

अग्नयः जाग्रति । केते९ एष अपानः इ वे गारपव्यः, एष व्यानः 

यन्वाद्ाश्पचनः दच्तिणामििः--हदयादिणसुपिरदारेण निगमात् 
दच्तिषदिक्साम्यवशात् व्यानदचिणान्योः साम्यम् । प्रणयनात्-- 

प्रणयते ऽस्मादिति प्रणयने-- यस्मात् गारं त्यात् आदवनौयः प्रणीयत 

तस्मात् प्राणः ्राहवनोयः--सखापकाते श्रपानस्यान्तःप्रषेमे तस्मात् 

प्राणस्य सुखमासिकाभ्यां सच्चरणात् । 

यत् यस्मात् एतौ उच्छासनिष्वासौ श्रातो इव समं नयति साम्या- 
वस्थायां खापयति इति अतः समानः होता अाहुल्योर्नेढलात् । मनः 
हवे एव मजमानः। उदान; एव इष्टफलम् । कथम् १ स एनं 

यजमानम् भरहर; प्रतिदिनं सुषुप्तिकाले ब्रह्म गमयति प्रापयति । ` 
अचर द्रन्द्रियाद्युपरमे प्रार्णदिकायुजाग्रदवस्थागराम् एष टेव: मनः; 

ॐ ॥, 



8४. व दानसमन्वथः । [२५ भष 

प्रत्यनुभूतं पुनः प्रल्नुभवति, द्टादृ्टं च श्रुताश्रुतं चानुभूतं 

चाननुभूतं च सव्वं पश्यति सर्व्वैः पश्यति । 
स यदा ेजसाऽभिभूतो भवति, अकष दैवः खप्रात्र 

पश्यत्यथ वदैतस्िञ्छरौरे एतत् सुखं भवति । 
स यथा सोम्य वयांसि वासोच्चः सम्प्रतिष्ठत, एवं 

इ वै तत् सव्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । 
पथिवौ च पृथिवोमाता चापश्चापौमाचा च तेजश 

तेजोमाचा च वायुश्च वायुमाजा चाकाशश्चाकाशमाचा च 

चच्तुश् द्रव्यञ्च योवच्च ग्रोतव्यञ्च घ्रा गाञ्च घ्रातव्यद्च रसश्च 

-- “कतर एष देवः खप्रान् पश्यति ?‡ इति प्रश्रस्य प्रतिवचनत्वादेष 

देव इति--मदिमानम् अनेकात्मभावगमनरूपां विभूतिं स्वप्रे भनु- 

भवति । कथम् ९ यत् पूञ्यैः दृष्ट, तत् वन्तमाने ट्टम् इव अनमु- 

पश्यति, पूव्धैः शतम् अथे वत्तज्ाने शतम् एव इव भरनुख्णोति । 
टेणशदिगन्तरेः देश्णन्तरेः दिगरन्तरेख प्रत्यनुभ्रूतम् अथं पुनः पुनः 

प्रत्यनुभवति । सव्यः ्रनेकाव्भावगतः मनोटेवः दष्टं च ्रदृष्टः च 

खतं च अयुतं च, अनुभूतं च अननुग्रूतं च सत् च श्रसत् ख भग्नै 

पष्यति । | 

स॒ मनोदटेवः यदा तेजसा चिन्तासन्भुतेन  विक्नानेन अभिभूतः 

अवर्दवासनः भवति, तदा एष देवः अच्र निरुडवासनावस्ायां खप्रान् 

न पश्यति । अथ एतस्मिन् शरोरे एतत् सन्मैतोव्याक्चं विश्चानं सुखं 

भवति सुखाकारेण परिणमते, 

एवं सुषुप्तौ किं भवति? ₹े सोम्य गाग्य, वयांसि पक्िणः यथा 

वासः वासाथ च्ल सम्प्रतिष्ठन्ते गच्छम्ति, एवं ह वं तत् वश्यमाणं सव्य 

परे भाकनि परातलमनमि संप्रतिष्ठमे गच्छति, ॑ 

किन्तत् मन्मैम् ? एथिवो च एथिकवोमाक्रा च, आपश्च भ्रापोमाज्ा 



श्य अ!) आरोहवल्लो । ४५ 

रसयितव्यश्च त्वक् च स्थेयितव्यञ्च वाक् च वक्तव्यञ्च 
स्तो चादातवाञ्चोपस्श्ानन्दयितवाञ्च चित्तञ्च चैतयि- 
तवाश्च तेजश्च विदयोतयितवाश्च प्राणश्च विधारयितवाञ्च । 

एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता 
-बोच्वा कर्तां विज्ञानाद्मा पुरुषः। स परेऽस्षरे आत्मनि 

सम्प्रतिष्ठते । 

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स योह वे तदच्छायमशरौर- 
मलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सवव॑न्नः सर्व्वी 
भवति तदेष श्चोकः। 

विन्ञानात्मा स देवैश्च सर्व्वैः 
प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्टन्ति यव । 

च, तेजश तेजोमात्रा च, वायुख वायुमात्रा च, आकाशश भ्राकाणमाचा 
च, चकु द्रश्व्यश्च, शरो चश्च ओ्रोतव्यच्च, प्राणद प्रातव्यश्च, रसश्च रसयि- 

तव्धश्च, लक् च स्पशे यितव्यख्, वाक् च वक्तव्य, इस्त च भादातव्य्च, 
उपग्थश्च श्रानन्दयितव्यश्च, पायुख विसस्नेयितव्यञ्च, पादौ च गन्तव्य, 
मनश्च मन्तव्यस्च, बुद्धिश्च बोद्व्यञ्च, भदष्ारश्च भडडन्तव्यश्च, चित्तश्च 
चेतयितव्यं च, तेजख विदोतयितव्यश्च, प्राण विधारयितव्यश्च । 

एष विन्नानामा च्राठसखमावः पुरुषः जोव हि द्रष्टा, खष्टा, योता, 

घ्राता, रसयिता, मन्ता, योदा, कत्ता, स विज्नानात्ापुरुषः सुषुप्तौ 

` श्रक्षरे ्प्र्युतसखभावै परे ाव्मनि पराकनि संप्रतिष्ठते । 
सयः इष, हे गाग्य, तत् अच्छायं तमोवच्जितम्,. भशरोरम्, 

अलोहित सोहितादिसव्यैगुशविरडितम्, भतणएव शरञ्च विशदम् भ्र्षरं 
प्रतिपद्यते, यसु वैदयते वेत्ति तत्, स सन्मेश्नः सत्धैविधश्रानसम्पब्ः 

सव्यः भखण्डो भवति, ैनासरेखेकत्ववशात् । | 

सव्व: देवे; इन्द्रादिभिः सह विन्नानाला जोवः प्राणाः भूतानि च 

ङ्क क 



४& वेदान्तसमन्वयः । ५. 

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
स सर्व्वन्नः सव्यमेवाविकेशेति ॥ 

प्रश्च ४।२-११ । टा, ८१ ०।१०~--१२।१। 

ठ-अा, ४।१।१--र० ; ६।३।१-- ८, साण्ड १-- १२ 
यत्र तिष्ठन्ति, ह सोम्य गाग्य, यस्तु तां भरक्षरं वेदयते वेत्ति, स सर्व्न्नः 
सव्य विधन्नानसम्पन्रः सन्पैम् एव विकेश, सेनाक्षरेणेक्यात् । 

तथाहि छान्दोग्य ठडदारण्यके माण्डुक्ये च ;- 
य रए खप्रे मद्टौयसमानधररल्येष भ्राव्मति द्ीवाचेतदगतममयमेतष्रश्नेति। स ह शान्तहदयः 

भरवत्राज। सं अप्राप्येव रवानेतङ्गयं दद, तदादपौदं णलेरमन्धः भवव्यनन्धः स भवति, यदि 

सलाममसामः। न वेषीऽस्य दौष्रेण दुष्यति । १। 

म वरेनास्य न्यते, नास्य स्रम्येण सामो. घ्रन्ति त्वेवं विच्छादयन्तीवापरियवेत्तेब भवत्यपि 
रोदितीव नामत भोग्यः पश्यामि।२। | 

स समित्पाणिः पुमरयाय । त ई प्रजापतिरुवाच, मघवन् यच्छान्तषटदयः प्रा्राजीः किमिच्छन् 
पनरागम इति । मद्रोवाच तदयदपीदं भगवः शरोरमन्धः भवत्यनन्धः स मवति यदि साममश्ामी 
मैवेषोऽख दीधेण दुष्यति । ३ । 

न दधेमाख्य इन्धते नास्य खाम्येण सामी घ्रन्ति लेवैनै विच्छादयन्तषीवाप्रियकैत्तेव भवत्यपि 
रोदितीव नाद्वसत्र सौम्यः परश्यामीति। एवसेदैष मघवच्रिति द्ेवार्तेतन्वव ते भूयोऽुव्याष्छा- 
स्यामि वसाऽपराणि द्र्रिशतानि वर्षाणीति स द्ापरायि ाचि"णतं वर्षाण्यवास। तद्ध हावाच ।४, 

तद्यचतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसत्रः स्वप्र न विजानात्येष श्रात्मेति श्योवाचेतदमतमभ्यरमेत 
ब्रद्रति। स शान्तहृदयः प्रवत्राज। 

स हाप्राप्येव देवानेव्य॑ ददर्भ, नाष खन्तयमेव" सम्प्रत्यात्मानं जानाव्ययमद्म्यौतन नो एवे. 
मानि भूतानि विनाग्मेवापौती भवति, नाहमत भोग्य पश्यामीति । १। 

स समित्पाणिः पुमरेयाय । तह प्रजापतिसवाच, मघवन् यच्छान्तहदयः प्राव्राजीः किमि- 
शच्छन् पुनरागम इति ¦ सद्ोवाच भाष खल्वयं भगव एव सम्म्रव्या्मार्मं जानाचयामहमस्मीति नी 
एवेमानि भूतानि विनाभशमेवापौतौ भवति, मदद्टमच भोग्यं पश्यामीति | ₹९। 

एवमेवष मघवच्रिति डोवाच एलन्वं ब ते भूयो ऽनुव्याख्यास्याभि नो एवान्धत्रैतख्याडसाऽपगा खि 
पच्चवषाणौति । स क्मपराणि पञ्चवषांण्ुवास तान्येकश्त" सम्पेदुः ¦ एतततद्यदाहरेकशस" € प 

वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचयधस्ुवास । तण होवाच । ९। 

मघवन् म्यं वा इदं शरीरमात्तं रन्युमा, तदस्याखतस्याशरौरमाममोऽचिटाममात्तौ 
सष्रीरः प्रियाप्रियाभ्यां ग वे सशरौरक्य सतः भियापिययीरषसिरश्य कतर वाज सन्तः म् भयाभये 
स्पृश्नः । ९1 



र्भ अ।। अरोहवल्ली,.। . | न) 

(१९) य एष खप्रे म्धोयमामः स्लपरैः . विविधमोग्य विषयैः 
पूज्यमानः चरति, एष श्रा इति ; एतत् भरतम् अभयम् मतद 

व्रह्म इति छ पुमः प्रजापतिः उवाच। मर इन्द्रः पुनः शन्तषृदयः 

प्रवव्राज प्रजापतिसमोपात् निगेतवान् । स पुनः रेवान् श्रप्राप्य एव 
देवलोकम् ्रगत्वा एव एतत् भयं ददभं। किन्तत् मयम् ? तत् षदं 
शरोरं यद्यपि श्रन्धं भवति, स.सखयमात्मा अनन्धः भवति ; यदि शरोर 

सख [मं शिष्काणकादिस््रावि भवति, स सप्रात्मा अस्रामः शिद्धगणकादय- 

सखावौो भवति। नदा एष सभ्राता भरस्य गरोरस्य दोषेण दुष्यति 

दुष्टो भवति , 

(९) श्यस्य भरौरस्य वधन न स हन्यते, अस्य शरोरस्य सराम्यणं म 

स खाम्यो भवति, किन्ति एनं खप्रात्मानं खप्रे घ्रन्ति एव ईव केचन, 

विच्छछादयन्ति विद्रावयन्ति इव, पुचादिमरणनिमिन्तम् अप्रियषेत्ता 

इव भवति, अपि तल्नन्यं रोदिति इव। न श्रहम् अच खप्रातमनि 

भोग्य फलं पश्यामि । 

(२) स इन्द्रः समित्पाणिः पुनः एयाय उपजगाम । प्रजापतिः 

तम् इन्द्रम् उवाच--यत् यस्मात् शन्तद्ृदयः सन् प्राव्राजौः इतः 

अगमः, तत् किम् इच्छन् पुमः भ्रागमः श्रागतवान् । स इन्द्रः पुनः 

उवाच्, हे भगवः, तत् इदं शरोरं यद्यदपि इत्यादि पव्यैवत् । 

(४) श्रस्य वधम दत्वादिपूत्मवत् । स प्रजापति; उवाच, ड 

मघवन् एष खप्राका एवम् एव । एतम् भरातवस्तु भूयः पुनरपि ते 

अनुव्याख्यास्यामि । भरपराणि दाक्रिंशतानि वषा णि वस ब्रह्मचयम् । 
सन्दर; युनः दाक्रिंयतं वर्षाणि उवास। तस्मै इन्द्राय प्रजापतिः 

पुनः उवाच । | 

(१) तत् एतत् प्रसिदः भाता यज्र यस्मिन् कारे सुः समस्तः 

अखण्डतां प्राः सम्प्रसन्नः सम्यक् प्रसादापव्ः सवप्रं न जानाति सम्यक् ` 

सुषुसोभवंति एष भावा इति एतत् अ्रण्तम् श्रभयम् एतत् ब्रह्म इति 
पुनः प्रजापतिः उवाच । स द़न्द्रः पनः शान्तहृदयः प्रवव्राज। स 



४८ वदान्तसमन्बचः। (श्म, 

द्रः पुनः देवान् भप्राप्य एव एतद् भयं ददश । किन्तत् १ नाद 
नेव खलु*रयं सुषुप्ासा सम्प्रति “भयमशमस्िः इति एव॑ न . भालमानं 

जानाति, नो न एव इमानि भूतानि। भतः विनाशम् एव प्रासः 
अपोतः भतिगतः विनष्ट इव भवति। ष्टं न अनर भोग्य फलं 

पश्यामि दति। 

(र) स समित्पाखिः इत्यादि पूव्थेवत् । 

(२) एवभेवेष ... -.- एतस्मात् भावनः अन्ध भन्धयिषये नो एव 

नैव अनुव्याख्यास्यामि. . `“ -द्त्यादि पूव्यैवत् । तानि वर्षाणि एकशतं 
सम्पेदुः सम्मत्रानि बभरूवुः। एकशतं वर्षाणि पुनः मघवान् इन्द्रः 
प्रजापतौ ब्रह्मचय्यम् उवास इति यत् लोके शिष्टाः राह; तदेतत् । 

तस्मै इन्द्राय पुनः प्रजापतिः उवाच । | 

(४) ड मधवन्, षदं रोगं मन्ये सरण । कथम् ९ भग्रतस्य 

अशरोरस्य अआकनः अधिष्टानं तत् शरोरं खत्युता भ्रात्तः ग्रस्तम् । 
सशरोरः एव ॒भ्रियाप्रियाभ्याम् अन्तः ग्रस्तः। नवै सशरोरस्य सतः 

विद्यमानस्य प्रियाप्रिययोः श्रपदतिः विनाणः तिरोधानम् अस्ति) 

अशरोदं सन्त पुनः न परियाप्रिये स्ृणतः। रेडाभिमानं परिहाय 

अमस्वरूपिणावस्धानं प्रियाप्रियत्वातोतलवं . साधयतोत्यभिप्रायः । 
दपघवालाकि्ानूचानी गाग्येश्ास । सष्टोवाचाजातशवुं काश्य ब्रह्म ते त्रवार््ि। स 

इमैवाचाजातश्चु; सडखमेतस्यां बाचि दध्न जनकौ जनक इति वे जना घावन्तीति ' , 

सख होवाच गार्ग्यो यएवासावादिव्ये पुरुष एतमेवाईं ब्रह्मीपास ष्ति। स इोवाचाजातभव्,- 

मा पैतसिन् संवदिष्ठाः, अतिष्ठाः सर्व्वेषां भूतानां मृद्धं राजेति वा भईमेतसुपास दति, स 

यरतभेवसुपासेऽतिष्ाः स्वेषां भूतानां मूद्धां राजा भवति । ९। । 

` स डोवाच गायों य एवौ चन्द्रे परुष एतमेवाहं ब्रघ्मीपा् इति । स छोवाचाजातथष मा 

भेतख्िन् संवदि्टा वन् पाष्डरवासा सोमौ राजेति वा भदहमेवमुपाश्च इति। स य एवभेव- 

सुपासेऽद्र्् सुतः प्रसृतो भवति नाखाच्रः चौयते । ३ । 

र होवाच गायां यरवासौ विद्युति पुरुष एतमेवं ब्रह्मोपास इति । स हीवाचाजातशव्- 
म मैतख्मिन् स॑ंवदिासं जखीति वा ्रहमेतमुपास इति । स य एतमेवमुपासं तेजसी भवत 

तेजखिगौ इख प्रजा भवति ! ४। क" "धु 

ख होवाच गारग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतमेनाडं ब्रद्मीपास-श्ति। स होवाचाजातभन् मा 

५ ४ 



*तस्िन् संवदिष्ठाः पूशैमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति! स य. एतमेवशुपासं पूर्यते प्रजया 

परणभिनीसा्याङ्गो कात् प्रजीदन्त॑ते । ५। 7 

स हौवाच गार्म्यो य एवायं वायी पुरुषएतमेषाद' ब्रह्मोपास इति । स होवावाजातश्च्् मा 

मैतब्िन् संवदिष्ठा इन्द्रौ वकुण्डोऽपराजिता सेनेति वा अद्मेतमुपास द्रति। स य एतमेवमुपास्तं 

जिण्णर्हापराजिष्णुमं वव्यन्धतस्यजायौ । ६ । 

स हीषाच मार्य य एवायमग्री पुरुष एतमेवाद्ः ब्रह्मीपास इति । स होवाचाजावशव् मा- 

नैतसिन् संबदि्ठाविपारुदिरिति वा अद्समेतमुपाख इति । स य एतमेवमुपास्त विषासद्िर भवति 

विषासदिहाख प्रजा सवति । ७ । 

स द्धीवाच गार्ग्य य एवायमस््. परुष एतमेवारं ्रह्मीप्रा्चद्रति। स द्धीवाचाजातशत्.मां 

मंतस्मिन् संवदिष्ठाः प्रतिरूपदरति घा अहमेतमुपास इति। स य एतमेवमुपान्तं प्रतिरूप" हतर 

सुपरान्कति नाप्रतिरूपमधो प्रतिषपीऽस्माञ्ायते । ८ । 

स हौवाच मार्ययो यएवायमादणे पुरुष एतमेवाहं त्रह्मीपास इति । र हो्राचाजावश्षधूर्मा 

सेतस्िन् संवदिष्टा रोचिष्कुरिति वा अहमेतमुपास दति। सय एतमेवमुणक्ते रोचि भवति 
री चिष्णुहंख प्रजा भवत्यथ यैः सच्निगच्छति सन्ाःस्तानतिदीचते । ९, 

स हहीवाच गार्ग्यो यएवाघं यत्तं ५ ;नदनोमे१।८ं ब्रह्मोपास एति। सदीवाचाजात 

शचु्मा भैतखिन् संवदिष्टा असुरिति बा मदमेतमुपास इति। सय एतमेवसुपारो सध" हैवासि- 

ल्लीक आयुरेति नैनं पुशकालात् प्राणो जाति ¦ १०। 

स द्वीवाच माग्यां यएवायं दिक् पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास्दति। स होत्राचाजातभ ३ 

मैतस्मिन् संवदिष्ा हितौ्यीऽनपग इति वा मअहमेतमुपास इति । स यएवमेवमुपासे हितीययाम् 

ह भवति, नास्माद्गणय्शिद्यते । ११ 

स दीवाच गाग्यो यएवाथं द्ायामयः पुरुष एतमेनाद्धः ब्रह्मोपास इति । स होवाचाज्ातशच् - 

मौ मतसिन् संवदिष्ठा ख्लयुरिति बा महमेतमुपास इति | सय एतमेवमुपास्त सनः ईषा 

श्रीक आयुरेति नेन पुर कालान्छरलयु रागच्छति । १२। 

स होवाच माम्योँ एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाह' घ्रद्मोपास इति! स हो वाचाजातशच्,भ 

मेतस्मिन् संवदि्ठा श्राव्मन्वौति वा ्रहमेवसुपास इति! स य रएतमेवसुपाम्ते आनन्वीद 

भवल्यात्मन्विनौषहास्य प्रजा भवति । सड तुणीमास गाग्यः। १३। 

स इोवाचाजातशव्, रतान्, इये तावद्धीति, नैतावता विदितं भवतोति, खडोवाच गाग 
उप तायानीति । १४। 

स होवाचाजातणच्,; प्रतिलीम' चेतदद् ब्राह्मणः उचियसुपेयात् ब्रह्म मे वद्छ्रतीति। वैव 

त्वा ज्नापविष्यामौति तं पाणाबादायौत्तस्छौ । तौ इ पुरूषः सुप्तमाजम्मतुखमेतेना मभिरामन्तयां 
चफ्रे हृष्टन् पाण्डरवासः सामराजच्रिति, स नोत्तश्यौ तं पाणिना पष बोधयाच्चकार, स 

सालो । ९५, 
८ 



५.० वंदटान्तसमन्वयः । (स्य म। 

स हींवाचाजातशच् यैष एतत् सुपोऽभूदाएष विन्ना्नमथः पुरूषः क्ष तदाभूत् कृतरएतदागा- 

दिति। तदुद्धन सेने गार्य; । १६। | 

स द्ीवाचाजातशच् य॑त्तंघ एतत् सुप्तौऽभूद्यएष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राना विश्ानेन 

विक्नानमादाय यरपीऽन्तदंदय आकाश्स्तस्िञ्ेते तानि यदा ग्टक्ात्यथ हेतत्पुरुषः खपिति माम 

तदक द्रौतएव प्राखौ भवति गष्टौता वाक् रहौतसन्ञगृदीत" ग्री दटङीतं मनः| १७।. 

स यच तत् खप्रया चरति ते इाख लो कासतदुतेव मद्ाराजीभवव्यु तेव मद्धात्रा्ण उलेवौ खावचं 

निगच्छति । स यथा महाराजो जानृपदान् ग्टद्धौला खे जनपदं यथाकाम परिवत्तेलेवमेवेष 

एतत् प्राणान् ग्टहीत्वा खे शरौर यथाकाम" परिवर्तते । १८ । 

अथ यदा सुषुक्ती भवति यदा न कस्यचम वैद हिता नाम माद्यी हासप्ततिसदस्राणि हदयात् 

पुरोततमभिप्रतिखन्ते, तामि; प्रत्यवख्प्य पुरीतति शरैते। स यथा कुमारी बा मदहाराजी वा 

मद्धात्रा्मणी वाऽतिन्नीमानन्दस्य गत्वा शयीत, एवमेप्षर एतच्छेते । १८ । 

स॒ यथौ रुनानभिसन्त॒न चरेव्याप्रः रः! तिस्फुलिङ्गाबु्रचरन्येवमेवास्मादात्मनः सर्व्वे प्राया, 

सव्व॑भ्लोका स्व दैवाः सन्नाणि भूतानि वुप्रश्चरन्ति। तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा 
वे सत्य' तेषाननेष सत्यम् । २० । 

(१) ह रेतिद्य } दप्तवालाकिः प्तः असम्यग्न्हवित्वात् गच्वितः 

स चासौ बालाकिशेति बलाकाया अपत्यं बालाकिः अनूचानः वाग्मो 
गागेव्ः मोततः रास बभ््ूव । स मार्गव्ः काश्यं काश्लौराजम् अजात- 

शक्तं गत्वा उवाच ब्रह्मते त्रवाणि कथयानि डइति। स अजातग्षलुः 

पुनः उवाच-एतस्यां वाचि ब्रह्मते व्रबाणिः इति प्रतिन्नामाजे खडख्ं 

गोसहस्र दद्य) कथम् ९ जनकः दाता जनकः; खोता इति वै 

प्रसिद्धया जनाः ब्रह्मश्वणकथयनग्रहणाकाङ्िन्णः धावन्ति मां प्राप्रुःन्ति 

इति । 

(र) स गाग; उवाच--यण्व श्रसौ ्रादिव्ये चक्ञुषि पुरुषः, 

णतं पुरुषम् एव अदं ब्रह्म उपासे माव्ये इति । स भ्रजातशल्ुः पुनः 

उवाच-- सामा इति इस्तेन निवाग्यन्--एतस्मिन् ब्रह्मणि मा संव 

दिष्टाः संवादं मा कार्षीः! कथम् ? रयं पुरुषः अतिष्ठाः सव्ाण्ि 

्रूतानि अतिक्रम्य तिषलोति अतिष्ठाः राजा वैराजपुरुषः, सर्व्वेषां 

मतानां सूदा अरः इति गुणविश्ि्टिम् अहः वा एतं वैराजपुरुषम् 

उपारे भावये इति । किमस्या उपासनायाः फलम् १ स यः एतं 

विराजपुरुषम् एवं प्रोक्तगुणविश्िष्टत्वेन उपास्ते भावयति स अतिष्ठाः 



श्य ५!) आरोहवल्लो । ५१ 

सब्धाशि भूतानि भ्रतिक्रम्य तिष्ठन् सर्वेषां भूतानां मुखी राजा 

भवति। 

(३) स गागेवः पुनरुवाच-यएव श्रसौ चन्द्रे मनसिं पुरुषः रतै 

परुषम् एव अहं ब्रह्म उपासे इति । स अ्रजातशतुः पुनः उवाच- 

मामा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवरिष्ठाः। कथम् १ हदन्-भागुमण्डलतो 

चन्द्रमण्डलं दिगुणमिति प्रसिदधया-महान्, पार्डरवासाः--शापो 
वासः प्राणस्य इति शरुत्या अपशरोरत्वात्--शक्तषवासाः, सोमः- सोम- 

लतामकः--राजा इति गुणविशिष्टम् श्रहं वा एतम् उपासे इति । 
स य एतम् एवम् उपास्ते तस्य श्रहरहः प्रतिदिनं प्रक्षतियागी 

सुतः सोमः प्रसुतः, विक्षतियागे अरश्य अत्रं न क्लोयते न सयं 

प्राप्नोति । 

(£) स गा्गयः पुनः उवाच--य एव रसौ विद्युति त्वचि पुरुषः, 

एतं पुरुषम् एव श्रं ब्रह्म उपासे इति । स अ्रजातशतुः पुनः उवाच 

--मामा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः। कथम् ९ सब्मैतोन्यापतेज- 

स्त्रात् सेजस्वौ इति गुणविशिष्टम् भ्रहं वा एतं पुरुषम् उपासे इति । 

सय रतम् एवं सव्वैतोव्याप्रसमष्टिविदयुटरूपैण उप।स्ते स पुनः तेजखो 
भवति, अरस्य प्रजा सन्ततिश्र तैजखिनो भवति । 

(५) स गाग्य: पुनः उवाच--यणएव श्रयम् श्राका्े हदि पुरुषः, 

एतं पुरुषम् एव अद्ध ब्रह्म उपासे दति । स अजातशच्रुः पुनः उवाच-- 

मामा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः । कथम् ९ पूणम् अगप्रवत्तिं अप्रव- 

तकम् अक्रियावत् वा इति विशेषणदयविशिष्टम् अहं .वा एतं पुरुषम् 

उधसे। स य एतम् एवं पूष्छत्ेन अक्रियावच्वेन उपास्ते स 
पूणेत्वविशेषणफलसरूपं प्रजया पशभिः पूते, अक्रियावत्त विशेषण- 

फलरूपम् भअरस्मत् लोकात् अस्य प्रजा सन्ततिः न उदन्त न 

उच्छिमत्ति । 

(६) स गाग्यः पुनः उवाच-यण्व अयं वायै प्राणे इदिच 

पुरुषः, एतं पुरुषम् एव श्रं ब्रह्म उपासे इति । स ब्रजातशच्रः पुनः 

॥ 



॥ वदान्तसमन्वयः । ` [२,५ 

उवाच--मा मा एतस्मिन् ब्रह्मख्डि संवदिष्ठाः। क्यम्. ष्ट 

परमेश्वर परकुण्ठः अप्रसद्यः, सपदाजिता शेना इति विद षणव्रयविधि 
टम् भरं वा एतं पुरुषम् यासे इति । य रतं सुखषम् एवं॑विगरेषय 
तयविशिष्टसमण्टिवायुरूपैण उपास्ते स जिष्णुः जयभोलः प्रपराजिशू 
भपराजितस्वभावः, भ्रन्धतस्घजायो भन्धतस्तपामाम् श्रन्धतो मातो 
जातानां सपन्नानां जायो जयनगोलः भवति । विदेषण्तयस्य फल- 
जयमिदम् । 

(७) स गार्य; पनः उवाच--यएव भयम् ्रग्नौ वाचि षटदि च 

युरुषः, एतं परुषम् एव शह व्रह्म उपरे दति। स श्रजातशतरुः पुनः 

उवाच-मा मा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः! कथम् ? विपासद्िः 
यत् किञ्च विष्यते क्िप्यते तत् सव्व" भस्मरीकरयैन सहते इति विषा- 
सि सर्गयिता जरति व्शेषणविशि्टम्, श्रं वा एतं यरुयम् उपासे 
दति। स यएतम् एवं पिपामन्िगुगपिग्िष्टममध्य ग्निस्पण उपास्त 

स विषासहिः मष॑सिता भवति, अरस्य प्रजा च विषासहिः मषंयित्ौ 
५ भवति । 

(<) स गाग्य : पुनः उवाच--य णव अयम् श्रष्ु रेतसि छदि च 
पुरुषः, एतं पुरुषम् एव ब्रं ब्रह्म उपसे इति । स श्रजातवशच्रुः पुनः 
उवाच--मा मा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः) कथम् १ प्ररि श्प 
अनुरूप; अनुकूलः इति विशेषण विशिष्टम् अहं वा एत परुषमर् उपासे 
दति। सय एवं पुरूषम् एतं प्रतिरूपत्वन उपास्ते एनम् उपासक 
प्रतिरूपम् एव उपगच्छति प्राप्नोति न अप्रतिरूपम्, अस्य अस्मात् 
उपाखकात् प्रतिरूपो जायते पुत्र इति शेषः । 

(€) स गार्य; पुनः उवाच-यएव अयम् आदश खन्नादी द्वद 
च पुरुषः, पतं पुरुषम् एव ग्रहं ब्रह्म उपासे दति। स अजातशचुः 
फनः उवाच--मा मा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः कथम् १ रोचिष्णुः 
दौधिस्वभाव इति वि्रेषणविशिष्टम् अर्हं वा एतं परुषम् उपासे इति । 
सय णतं पुरुषम् एवं रोचिष्णुत्वेन उपास्ते, म॒ पुनः रोचिष्णः भवति, 



` भख प्रजा रोचिष्णुः भवति! वः स संनिगच्छति शङ्गः करोति, 
` सव्यान् तान् भतिरोचते भतिक्रम्य रोचते दोपिमान् भवतिग 

(१०) सख मावः; पुनः उवाच--यन्तं गश्डन्तम् अतु पात् 
णृष्ठतः य एव भ्यं शब्टः उदेति, एतं शब्दम् एव शर्ट व्रह्म उपासे 
इति। स भजातश्र्,; पुनः उवाच-मा मा एतस्िन् ब्रह्मणि 

संवदिष्ठाः कथम् ? भ्रमः प्रणेतुः इति गुशविशिष्टम् शष्ट वा 

एतं शब्दब्रह्म उपासे इति । स य एतम् एवम् असुतेन उपास्ते, 

अस्मिन् लोकै स सव्यम् भायुः एति प्राप्नोति, न एनम् उपासितारं 
कालात् पुरा पूठै' प्राणः जहाति त्यजति । 

(११) स गागयः पुनः उवाच--यएव श्रयं दिक कखयोः छदि 

च पुरुषः, एतं पुरुषम् एव श्रं ब्रह्म उपासे इति । स अजातश; 

पनः उवाच-मा मा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः । कथम् १ हितोयः 

साधुशत्यपरिततः, भ्रनपगः अवियुक्तः इति विगेषणदयविगिष्टम् शरै 

वा एतं पुरुषम् उपासे इति । स यएतं पुरुषम् एव॑ दितोयवक्वानप- 
गतत्वविगेषणयुक्तत्वेम उपास्ते, स हितोयवान् भवति, न श्रमात् 
उपासितुः गणः छिद्यते विच्छिन्नो भवति । 

(१२) स गागेयः पुनः उवाच--यएव श्रयं छन्दोमयः पुरुषः, 
एतं पुरुषम् एव अहः ब्रह्म उपासे इति । स श्रजातशत् : पुनः 

उवाच--मामा एतस्मिन् ब्रह्मणि संबदिष्टाः। कथम् ? ख्ल्युः इति 

अहंवा एतं पुरुषम् उपासे इति । सय एतं पुरुषम् एवं सत्युलेन 

उपास्ते भ्रस्मिन् लोके पुनः सम्यम् आयुः एति पराप्नोति, कालात् पुरा 

पूज्ये" एनम् उपासङ्गं ल्युः न श्रागच्छति । 
(१२) स गार्गः एनः उवाच--यणएव अयम् आतनि जोष 

बुद्धो हदि च पुरुषः, एतं पुरुषम् एव ब्रह ब्रह्म उपासे इति । स 

अजातशन्रुः पुनः उवाच- मा मा एतस्मिन् ब्रह्मणि संवदिष्ठाः। 

कथम् ? भ्राखन्बो भ्रालवान् खवश्षः इति शुणविशिष्टम् रह" वा 
एतम् पुरुषम् उपासे द्रति,। सं य॒ एतं पुरुषम् एवम् भात्मवस्वेन 



इ. वेदान्तसमन्वयः । [इय अ! 

उराच स भरमन्बो आमवान् भवति, असं प्रजा सम्ततिख अकन्विनो 

आालवतो भवति । सं गागयः पुनः तुष्णोम् भास, भरप्रतिमासमान- 
तरस्तृब्णोमवाकचिरा भाच । | | 

(१४) घ अजातशच्,; पनः उवाच--एतावत् शु १ इति । सं 

गागयः आ्राइ--एताबत् हि इति; श्रजातशनच्र्: पनः भषह-न 

एतावता विदितं भवति ब्रह्म दइति। ख पुनः गागेयः उवाच--उप 

त्वा ्रयानि, लाम् उपगच्छामि शिष्यत्वेन । 

(१५) स श्रजातभच्,; पनः उवाच--प्रतिलोमं विपरोतम् एव 

तत्, यत् ब्राह्मण; “ब्रह्म मे वच्छतिः दति जनिय उपेयात् शिष्यत्वेन 

उपागच्छत् । त्वा लां विच्नापयिष्यामि एव ब्रह्म । तं -गार्भूग पाणौ 

` श्रादाय ब्टहोला उत्तसखौ स अजातग्च्रुः। तौ पुनः मागेयाजातशत्र 

स्तं निद्धितं परुषम् भ्राजम्मतुः, छडन्, पाण्डारवासः, सोम, राजन् 

इति एतेः नामभिः तं सृषं पुरुषम् भामन्त्रयाश्चक्री । रएवमा- 

मन्व्ममाणोऽपि स सुप्तः पुरुषः न उन्तख्यौ न उयितवान् तत्त 

जामभिराइतोऽपि यन्र प्रबुद्धः, ततणएव सिद्धं गागग्यीमिग्रेतः परुषो 

नासाविति । | 

(१६). ख अजातशच््,; पुनः उवाच-यं्र यस्िन् काले एष 

युरुषः एतत् खपनं यथा भवति तथा सुसः भ्रभ्रूत्, स एष ॒विन्ञानमयः 

युरुषः । स एष विन्नानमयः पुरुषः तदा सखापकाले क ॒अग्यृत् ९ कु. 

रामात् गतवान्, एतत् उभयं वद इति शेषः । तत् उभयं पुनः 

गागयः न मेने त्नातवान्। 

(१७) स पुनः भजावशव्,: उवाच--यज्र यस्मिन् काले एष 
पुरूषः एतत् खपनं यथा भवति तधा सुसः ्र्चूत्, य एष विन्नानमयः 

पुरुषः+ स तत् तदा खापकाले एषी प्राणानां वागादोन्दरियाणं विन्नानं 

विगेषज्चानं विच्रानैन अन्तःकरथेन भदे. भन्तगदौत्वा य॒ एष अन्त- 
हदये भाकाणः तस्िन् ओेतै। यदा तीनि द्न्दरियाणि. ग्टक्ञाति, भथ 
तदा एनः. एत्पुरुषः एष पुरुषः स्वपिति दति नाम प्रसिचखंः । तत् 
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सस्मिन् काले ग्टष्ोतदव प्राणः प्राः, ग्टहीतं भाक्, श्छहोतं चक्षुः, 
ष्टटोतं खो", खहोतं मनः भवति । 

(१८) स विन्नानमयः पुरुषः यज यस्मिन कीलः एतत् जागरणं 
यथा ख्यात् तथा खप्रया खष्रहत्या चरति, तत् तदा अध्यं पुरुषस्य पुनः 

ते लोकाः भवन्ति। केत? महाराज श्व उत अपि भवति, महा 

व्राह्मण इव उत शपि भवति, उश्वावचम्--उच्च' टेवतादि, भव्वं 

तिथगादि- इव उत श्रपि निगच्छति विचरति। स महाराजः यथा 

जानपदान् सत्यान् अन्यांश्च गडहोत्वा से जनपदे यधाक्राम' परिवर्त 

विचरेत्, एवम. `एव एष विज्ञानमयः पुरुषः प्राणन् इन्द्रियाणि 

स्होत्वा एतत् जागरणं यथा खात् तथा खे शरोरे यथाकामं परिवन्तंतै 

विचरति। 

(१९) अथ यदा स सुषुतः भवति, यदा म कस्यचन म किश्चनं 

वेद, तदा हितफलप्रापिनिमिन्तल्ात् हिताः नाम इहासप्ततिसष्स्लाशि 

नाद्यः हृदयात् पुरोततं हदयवेष्टन--^तदैतस्मिव्करोरे” इति खवणात् 

कत्खदेहम. अ्रभिप्रतिष्ठन्ते व्याप्नुवन्ति, ताभिः नाडोभिः प्रत्यवरप्य 

व्यावच्यं पुरोतति कतख्रदेषे शेते। सख यथा कुमारः भरत्यन्तबालः. वा, 

महाराजः सस््राट् वा, मह्ाब्राह्मणः विद्ाविनयसम्पत्रः वा भ्रानन्दस्य 

अतिन्नोम. अत्यम्तदुःष्ठविनाशणावखां गला प्राप्य शयोत, एवभेव एष 

एतत् शयनं यथा भवति तथा शेते । 
(२०) “क्ष तदाभूत्” इत्यस्योत्तरं दक्वा “कुत भागात्” 

इत्यस्योत्तरं ददाति । “विज्ञानाता पुरुषः स परे अक्षरे सम्प्रतिष्ठते” 

ति तस्मिन् संप्रतिष्ठा तु नित्यकालिकौत्यभिप्रेत्य प्राणादौनां ततो 

निःरतिमधिदघाति न तु विन्नानाकमनः। कथम. १ “अनेन जोषे- 

नालनानुप्रविग्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति श्रौतन्धायात् सुषुभे- 

रु्याने पुनर्विक्नानामत्वेन प्रकाशः प्राणादियोगीनेति तेषामेव वद्िभिः- 
तिः तस्य च परस्यां देवतायां सखितिरिति सिष्ठयति यतः। यथा स 
लोके प्रसिडः ऊणनाभः लुताकोटः तन्तुमा उच्चरेत् उद्च्छेत्, यथा 



५६  वदान्तसमम्बयः। [श्य भ। 

अग्नेः शुद्राः बिस्फलिद्ाः व्युच्चरन्ति उदच्छन्ति, तथा स्मात् 
पाकनः--विज्ञानाकनः परिष्वक्तस्य परिष्वङनक्षुः- सव्वं प्राणाः वागा-. 

दयः, सवदे टेवा;, सन्धाणि भूतानि व्यु च्चरम्ति उङ्च्छन्ति, तस्य भात्मनः 
उपनिषत् भमिधायकः शब्दः-- सत्यस्य सत्यम. इति। सत्यस्मेति 

निगमयति- प्राणः पुनः सत्यम, सत्यमिति निगमयति- तेषां 

भाणानाम एष सत्यम. । तव् सत्तसापेक्तं॑तेषां स्वमिति सत्यस्य 

सत्यमिव्यभिख्या । 

जनक इ दैरद' यान्नवस्कपी जगाम, स मेने न वदिव्यद््यथ इ यव्वनकश वैरो याञ्नवल्कय- 

शाममिद्धोच' समुदाते तख ह यान्नषल्कमो वरं ददौ छ इ काममश्रमेव वव्रं त हष्मेददी,तं 

समाङ़व यून्ध परपरच्छ।१। 

याज्नवस्का किंज्योतिरखः पुरूष इति ! आदित्यज्योतिः समाडिति हीवाचादिल्येनेव ज्योति- 
शास्त पल्ययते कणे कुरते विपस्येतौव्ये वभव तव्यान्नवस्का । २। 

अस्तमित भटरिलयं याश्रवल्का किज्योतिरेवःय' पुरूष इति चन्द्रमा एवास्य ज्यौतिभवतीति 

वन्द्रमसेवायं ज्ोतिषास्तं पल्ययते कन्ध कुरने विपल्य तीत्ये बमेवेतद्यान्न वल्क । २ । 

अस्तमित दिव्यं यान्नवल्क्प चन्द्रमस्यसमिते किं जाोतिरवायं पुरुष इत्यभ्रिरेवाख जोति 

भ वत्यग्मिनैवाय जोतिषाम्तं पल्ययते कन्ध कुरते विपल्य तौल्ये वमे वेतद्याज्नवसकछय 1 ४। 

अस्तमित आदिल धान्नवल्का चन्द्रमस्यस्तभिते शणन्तऽग्नौ किंज्रोतिरेवायं पुरुष इति वाभेवाख 

ज्रोतिर्भवतीति वाचैवायं जोतिषासले पल्ययते कन्ध कुरुते विपल्पेतोति तस्माद समाङपि 

यत खः पाशिनं विनिन्नयतेऽथ यत्र वागु्चरयत्युपैव तत न्धेतीलयं वद्रेवतदणश्नवस्कपर । ५ । 

अस्तमित आद्यं यान्नवस्का चन्द्र मस्यस्तमिते शान्तं ऽग्नौ शान्तायां वाचि किंजौतिरेवानं 

पुरुष इत्यात्मेवास्य जी तिभ बतौव्यामनेवायं जो तिषास्तं पल्ययते कन कुरते विपल्य तीति ! ६ , 

कतम आत्मेति, योऽयं विक्रानमयः प्राणेषु हदयन्तजर्योतिः पुरुषः । सु समानः सन्भौ 

लीकावनुसच्नरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि खप्रो भूतेमः लोकमतिक्रामति रलो- 

कपाशि । ७ | 

स वायं पुरषो जायमानः शरौरमभिसमभ्पवययमानः पाप्मभिः सख्जाते स उत्क्रामन् सिथमाणः 

पामन विजदहाति । ८। 

तस्य बा एतस्य पुरुषस्य दे एवं स्थाने भवत इद परलोकस्थानश्च सथ्य" दतीय' खप्रश्यानः | 

तस्मिन् सथ्ये स्थाने तिश्त्रते उभ स्थाने पश्यतीदश्च प्ररलीकस्थानख। भथ. यथाक्रमीऽयः 

परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्यो मयान् पाप्मनश्ानन्दाश्च पश्यति। स यत्त प्रखपिव्यस्य 

लोकस्य सव्वावती माचामादाय खयः विष्य खयः निन्य खेन भाखा खेन जीतिषा प्रख- 

पित्यताय' पुरुषः खय' अपरो तिम॑वति । < । | | 

म तत्र रथा न रथयीगा न पन्थानौ भवन्यथ रथान् रथयोगान् पथः रजते, न तवामन्दा मुदः " 



ह्य च, |  अरोषवबह्लो ५७ 
प्रमुदो भरवन्यानेन्दा मुदः प्रमुदे; सजने न लत सेान्तः पुष्करिण्यः सवन्यो. भनन्यच तेभान्ताः 
पुष्करिग्छः स्वन्तः कुजे स दधि कर्ता ¦ १८। तः 

तर्देते द्नीका भवन्ति, खप्रेन णारौरमभि प्रहत्यासुषः मूमानभिचाकशीति । ̀  पकमादाय 

पुनरेति स्यान" हिरन्य: पुस एकष्टः सः । ११) 

प्राणैन रच्तत्रवरं कुलाय व्िम्बुलायादरुतश्चरित्वा) स दयतेऽखुती यवं काम द्िरग्प्रथः 

पसष एकष्ह सः ¦.१२) 

स्वभ्रान्त उचाषचमीयमानी स्पाणि देवः कुमते बह्निं) 

उलेद म्तौभिः मड मीदमामी जच्चदुतेवापि भयानि पश्यन् ॥ १२ । 

आराममस्य पण्यन्ति म तं प्यति कशनेति: तत्रायतं वीधयेदित्याहः। दुभिषव्यः दान 

मनति यमेष न प्रतिपद्यते ! अथो खन्वाह्जागरितदेण एवास्यैष इति यानि चयैव जागरम् पष्यनि 

लानि सुप्त इत्यत्रायं पसप: म्वधंज्यीतिभवति सौद मगवते सक्म्रं ददाम्यत ऊर, विमौख्ाथ 

ब्रदोसि। १५}; | 

समवाएष एतस्धिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वः दष्ट पुग्यल्ने पापद्च पुनः प्रतिन्याथः प्रति. 

सन्या द्रवति खप्राधव । स यत्तव किचित् पण्यत्यनन्वागतसंन भवत्यसङ्गो य पुर इन्यथ्- 

मवैतद्याज्ञवल्कम ¦ सीऽह' भगवते सहसरं ददाम्यत ऊर्ख, विमौकायैव बीति । २५। 

सवा एष एतस्मिम् स्बध्रे रत्वा चरिता दष्टंव पुग्वच्च पापल पुनः प्रतिन्यायः प्रतिधीन्धा द्रवति 

बृद्वान्तागेव । स यत्तव किचित् पण्यल्यनन्वागतम्तन भवत्यसङ्गो घ्यय' परुष दत्येवमेतेतदान्नवल्क1, 

सऽं भगवते ससर ददाम्यत ऊर्व, विमोरायेष ब्रूहीति । १६ , 

सयवा एष यतस्मन् बुद्धान्ते रला चरित्वाटष्टव पु्यद्च पापच्च पुनः प्रतिन्यायः परियीन्या 

दवति खप्रान्तायेव । १७ । 

तद्या मष्टामत्स्य उभ कृले ऽनुसचरति पून्धेच्रापरसैवभेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसन्तरनि 

म्वप्रान्तश्छ बुद्धान्तश्च । ९८] 

तद्यथास्ित्राकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य यान्तः सत्य पक्तौ सक्रधायेत्र पियत 

एवप्नेवाय. पुष एतस्म अन्ताय धावति य सुप्तौ न कन् काम कामथते न क्जनस्वप्रः 

पश्यति । १९। 

सावा भस्येता हिता नाम नारी यथा कणः सहसधा भिन्रस्तावताऽनिन्रा तिष्ठन्ति शुक्रस्य 

मलस्य पिञ्जन्लस्य श्ररितस्य लोदितस्य पूणां भय यत्रेन घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति 

गत्तमिव पतति । यदव जाग्रन्रय॑ प्रण्यति तदचाविद्यया मन्यतेऽथ यत्र टेवडव राञेवादप्रवेदः 

सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोक; ।:२०। 

तदा ्रसयैतदतिच्छन्दा श्रपडतपाप्माऽभयंः रूपम् । तद्यथा प्रियया च्िया सम्परिष्वक्तो म 

वाद्यः किचन वैद नान्तरम्, एवमवायः पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सस्पटिष्यक्रम न बाच क्िख्न षेद 

नानरम् । तचा अस्येतदाएकाममात्मकाममकाम" दपः शोकान्तरम् । २९। 



। ६ वेटान्वसमरन्वयः । | श्य न। 

अच पिताऽपिता भवति माताऽमाता शका अलीका रवा अर्रैवा वेदा अवेहाः। अजं 

स नोऽ नो भवति भू श्ाऽमू खडा चास्छा्ोऽचाख्छालः पौस्कीलीऽपौशछलः कमशो ऽयम्स्यसी 

ऽतापसौ ऽमन्वागतं पुद्धंनानन्वायर्तं पापैन तीर्लौडि तदा सब्वान्होकाम् हदयस्य भवति । ३२ ॥ 

यद तन्न प्ति पश्छन् चै तत्र पष्यति। म डि दर्दर र्विपदिलोपौ विख्तेऽबिनाभितवात्र 

तु तद्रितीयमसि ततीऽग्धदिभक्ष' यत् पश्येत् । ९३ । 
यरे तन्न जिच्रति जिप्रन्वं त्र जिघ्रति} म डि घ्रातुर्रातर्विषरिखोषो जिखतेऽबिनाश्रित्वाश्नि ठु 

तद्दितीयमस्ि तती ऽन्बदिभश्' यञ्जिश्रेत् । श८ 1 

यदे तन्न ररूधते रसयम् बे तच्र रसयसे। न डि. रख्यिकूर सयतेविं परिलीपौ विद्यतेऽबिनाशिल् 

बु वददिलौयमलस्ि सतोऽम्धहिभन्ः यद्रसयेत् । २५। 

यश्च तन्न बदति वदन् बं तच्र वदति । न डि वक्तवन्नेविपरिलीोषौ बिदकेऽबिनािलान्र तु कदि 

तौयमस्ि तमी ऽन्यदिमक्र यदरैत् । २९। 

यदे तच्च सष्छोति. परम् > वचर पषखोतिः गडि योतु; गतिविपरिषणीफी बि्यतेऽबिनाशित्वाब कु 

नहितीथमस्ति वकी ऽन्यदिभक्तः यच्छुरवात् । | 

यदं तच्र ममुते मन्वानो वे तन्न मगुते। न हि मन्तु्मतेविपरिलोपो बिद्यतेऽविनाभरितवात्र कु 

तहितौममस्ि ततोऽन्बदिभक्न' अनानत । २८ । 

ये ठज्र खष्ति स्थम् वे तद्र खृश्ति। क हि खष्टुः सषटविपरिशोपो विद्यतेऽविनाथित्वात्र तु 
महितीवमस्ति ततौऽन्यदिमक्ल' यत् स्पृशेत् । २९। | 

यदं तन्न विजानाति विकानन् बे तश्र भिणानाति न डि विच्रातुर्बिपरिलीोपी विदतेऽविनाणभ्छि- 

त्वान्न तु तदितीयमस्ि तरोऽन्धदिमक्षः यदिक्ानीयात् । ९० । 

यब्र वाऽन्धदिद श्यात्तवान्योऽन्यन्पश्येदन्ये!ऽन्यस्मिन्रेदन्यऽन्यद्र खयेदन्योऽन्यदरद दन्यो ऽन्धच्छश्याद- 

न्यो ऽन्ध मान्दौीलान्धो ऽन्यत् खेदन्ध ऽन्यदिजानौ यात् । ३१ । 

खिल एक द्राऽदंतो भवत्येष ब्रह्मलोकः समाडिति इममनु्गास याश्नवश्छा एककः अमः 

गतिरेषा परमा सन्पद्ोमोऽख परम लीक एषोऽख परम आनन्द ॒एतस्ेबामन्दस्यान्धाः* सूतामि 

मात्रामुपजीवन्ति । १९। 

ख यो मज्ुष्याष्वा- राद्धः सुगद्धौ गवत्यन्धेवामयिषतिः सन्वमानुष्यर्मोगेः सम्धत्रतमः स नङ 

ष्या्ां परम आनन्दीऽथय यें थत मटुष्याख्ामानन्दाः ङ एकः पितृ्यां {जिवलो कानामागम्दीऽय के 

अतं पितखां जितलीकानाश्यमन्दाः रु एको मम्व्येलोक आगन्दीऽक यै शतं यन्धमखोक जानन्दाः 

ख णकः क्काद वाभाभानन्दो ये कण्येखाः टवत्वश्मिखष्यद्यम्ते , अथ यै अतं कन्योरेवानामानन्ददः 

ङ एक अप्रजा वानमानन्दो उख योवियीऽतथिनोऽकामङतोऽय यै गतमाजानदरेवानामानन्दा 

स एकः प्रजापतखीक आनन्दी यञ ओोविबोऽदजिनोऽकामदतौ ऽष यै शतं प्रजापतिलोक सपनन्दा 

सं टको ब्रह्मलोक भानन्टो यख ग्रौचियोहसिनोऽकामडतीऽथेषव एवे चरम आनन्दः । एष 

ग्रह्मलोकः खुमाहिति हीवा्व वाश्नवस्कः सोऽ" ममवति खद्टख' ददाग्कत अद्ध चिमौचायेन 

्ररौत्यचड याश्रवल्ी विभयाञ्चकार मेधावौ राला सर्व्वेभ्यो माऽनतेभ्यखदरौत्सौदिति.। ९६ ५ 



श्यभ। मारोहवछ्लो । ` ५.९. 

सका एव एतस्मिन् ख्रान्ते रत्वा चरित्वा इष्टव पुष्पश्च पाष एवः अविन्धायं प्रतियोन्वा 

दवति बुद्धान्तावव । १४ - > 

तद्यथा नः सुसमाश्तिमु त् सर््जव्यायारवभेवाय" शरौर भाता प्राज्ेनाकगाग्ाङ्ढसुत्सन्तं दाति, 

यकेतद्बुचछासौ भवति । १५। 
छ यचायमशिमान' केति करया बोपतपदी वाश्डिमानं निमच्छति वचां वोदुब्बरः बा 

पिष्पखः वा बन्धनात् प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुमः प्रतिन्धायं प्रतियीन्वा द्रबति 

प्राष्यायेव । २९ । | 

ववा रालागमायान्तसुखाः मलवेनसः स्तयामस्छोऽचेः पानेरावसधेः प्रतिकल्नतेऽयमायालय- 
मागच्छतौन्ये व" हैव "विद खअव्माखि भूतानि प्रसिकल्ययन्त इद" ब्रद्मायातीदमामच्छतीति । ३७ । 

तद्यथा राजान" प्रथियासन्लमुयाः प्रव्येनसः शूतलग्रानस्ी ऽभिसमायन्येवभेवैममासमानमन्तकाले 

सव्व भाखा भभिरनायन्ति यच्रतद्ररगच्छासौ भवति । ९८। 

(१) याच्चवस्कयः वेदेदं विदेदपतिं जनकं जगाम । सर यान्न 

वर्क्ये: भेजे चिन्तितवत् न वदिष्ये किचिदपि रान्न मौनस्तिष्ठासोति 

यावत् । क्थन्तत् सङृल्यस्यान्धधाऽभवत् तदमिदधाति--यत् यस्मात्-- 

अथ ह किख पूव्ये' वेदेः विदेशपतिः अनक यान्नवसर्कछषपख अग्नि- 

होत्रम् अभ्निोभविष्यं स्रसुदाते समूदतुः भम्निहोज्रविषये संवादं 

चक्रतुः, तस्मे अनकाय पुनः याच्रवखछा; वरं ददौ । ख जनकः; पुनः 

कामप्रञ्' यथेष््प्रश्रम् एव तं यान्नवरं वव्रे याचितवाम्। स स्मर 

नकाय त॑ बरं ददौ--तस्मात् स्जाड_ एव पूब्यै" पप्रच्छ । | 

(२) हे याश्नवल्कय, भयं पुरषः किंच्योतिः ?--क्िमस्व च्योति- 

येन स व्यवषरति। हे सम्बरा, पुरुषः भादित्यव्थोतिः, इति ख 

याश्चस्कयः उवाच । कथम् ? भादित््रेन एव ज्योतिषा कक अस्ते, 

उपविशति, पस्मयतं प्यति, क्म करसे, विप्रक्ेसि विपर्येति 

अ्रत्यागच्छति इति । ख अनक हे याज्जवर्का, एवम् ए 
एतत् । 

(९) ₹ याच्नवर्कय, आदिय अस्तमिते अयं पुक्रषः. किंज्योतिः 
एव एति ? चण्धद्ाः स्य ज्योतिः भवति इति । कथम् १ चन्द्रमसा ` 

एब क्थोतित्रा चय् सास्ते, परस्यते, क्य कुरते, विख ति इति । 
डे याञ्नवख्का, एवम् एव एतत् । 



& ° वदान्तसमन्वयः | [समर ख 

(४) ई यान्नवखकय, भादित्ये च्रस्तमिंसे, चन्द्रमसि भ्रस्तमिते अयं 

पुरुषः किंञ्योति; एव इति १ अग्नि; एव अस्य ज्योतिः भवति इति । 
कथम् ९ अग्निन एव ज्योतिषा भयम् रास्ते, पल्ययते, कश्य कुरुते 

विपल्य ति इति । हे याक्नवल्कया, एवम् एब एतत् । 

(५) हे याक्नवल्कय, भादित्ये अस्तमिते, चन्द्रमसि अस्तमिते 

अग्नौ शान्ते, अयं पुरुषः किंज्योतिः एव इति ? वाक् एव भस्य 

ज्योतिः भवति इति । वाचा एव ज्योतिषा भयम् अ्रास्ते, पल्ययते, 

कश्च कुरूते, विपद्येति इति । यस्मात् वाम् ज्योतिः, तस्मात् तयैव, 

डे सम्राट्, पुरुषो व्यवहरति) कथम् ? रपि यत्र खः पाणिः न 

जायते भ्रन्धकारवश्णात्, यथ तस्थिन् काले यच्र षाक् उ्चरयति उत्तरति 

भ्वादिभ्यः, तत्र एव उपन्धेति उपनोतो भवति द्रति} ड यान्नवल्कय, 
एवम् एव एतत्, 

(६) ई याक्नवस्कय, भादि भरस्तमिते, चन्द्रमसि अस्तमिते, 

अग्नौ शान्ते, वाचि शान्तायां, अयं पुरुषः किज्योतिः एव दति? 

अत्मा एव शरस्य ज्योति; भवति इति सआआात्ना एव ज्योतिषा अयम् 

आस्ते, पल्ययते, कश्य कुर्ते, विपलेयति दति । 

(७) कतमः आत्मा दरति रः प्रख्ः प्राणेषु वागादिषु, हदि 

अन्तःकरणे, य: भयं विक्ञानमयः अन्तर्ज्योतिः बुदरवभासकः + रुषः, 

स समानः बुद्धः सहश, सन् ध्यायति इव चिन्तयति इव, लेलायति 

द्व अ्रत्थथं चलति इव उभौ लोकौ इहपरलोक अर्सष्रति। स 

हि प्रः सख्वप्रातल्मकः भ्रूत्वा दमं लोकं जागरितव्यवहारलसचरं, 

मत्योः--सल्युः श्रश्ननायालकणवान् बु्चयवस्धः हिरर्गभः तस्य-- 

रूपाणि काययकरणसंघातानि अ्रतिक्रामति। 

(८) स वा अ्रयै पुरुषः जायमानः शरोरम् अ्रभिसम्यद्यमानः 
शरोर आतकसमावमापद्यमानः पाप्मभिः कलुषसाधकेः काथथकररः 

संरूज्यतं संयुज्यते । स स्ियमाणः उतक्रामन् शरोरात् ऊद गच्छन् 

पापान; क्राश्चकररणलक्तणान् तिजहाति प्ररित्यभति तैः विवुज्यते। 
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जना काथकरणोपादानं खत्युना तत्परित्छागच्च प्रतिपद्य भरासंसार- 

भोष्ठात् दहलीकपरलोकौ स स्चरलोति फलिताः । 
(<). तस्य वा रलस्य पुरुषस्य दे एव स्थाने भवतः । कैते१९ 

इटं--गरोरेन्दरियविषयनश्नानविशि्टं वन्तमानं च, परलो कस्थानश्च-- 

शरोरादिवियोगोत्तरकलानुभाव्यं लोकान्तरख् ; सन्ष्यम्--दहलो कपर- 

लोकयोः सन्धिः, तस्मिन् भवं सन्ध्यं ठतौयं खप्रस्ानम् । तस्मिन् 
सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन् ददच्च परलोकश्च एते उमे स्थाने स पण्यति। 

कथं पश्यति १ भयं पुरुषः परलोकस्थाने यथाक्रमः- भाक्रमत्यनेनेति 

आक्रमः साधनम्--सखकश्मविदयामुसारतः याशपरल्ो कप्रतिपत्ति- 

साघनयुक्षः भवति तम् भाक्रमं साधनम् भाक्रम्य भायित्य उभयान् 

पासनः दुःखानि भरानन्दान् च पश्यति भ्रनुभवति। स पुरुषः यत्र 

यद प्रखपिति प्रकघंण स्वापम् भ्रनुभवति, तदा सञ्धावतः सव्धान् 

अनुभूतविषयान् श्रवति रक्तति इति सव्वावान् तस्य सव्यतः श्रस्य 
लो कस्य मा्राम् भवयवम् अपादाय भ्राच्छिव्य ग्टहोला खयम् भरातना 

विदत्य भ्राखानं बो घश्न्यं कलवा, खयम् आव्छना निम्धाय वासनामय- 

देहं विरच्य खेन श्रात्मोयेन भासा गहोतमाज्राजनितया दौष्या खेन 

्रात्मोयेन ज्योतिषा अन्वःकरणदत्तिप्रकाशेन प्रस्पिति। श्रत्र च्रयं 

युरुषः खयंज्योतिः वबाद्मपिषयेन्द्रियसंसमे विरहि त्तात् स्वयंप्रकाशः 

भवति । | 
(१०) शरस्य स्वयंज्योतिषः ण॒रुषस्य निश्धाणं वयति नेति । 

तच खठभ्रे न रथाः, न रथयोगाः रथे योजयन्तं इति रथयोगा; अश्वा- 

दयः, न पन्थानः; मागौ; भवन्ति, भ्रथ च स हि कत्ता सन्, वासना- 
मयान् रथान्, रथयोगान् पथः जते निर्मिमोते, न तत्र भानन्दाः 

सामान्यसुखानि, मुदः इषटलाभलजनिताः, प्रमुद; ताएव . अतिश्रयिताः 

भवन्ति, भानन्दान् मुदः प्रसुदा ख्जते, न तत्र बेश्णन्ताः परवलाः, 

घष्करिण्डः तडागाः, सवन्यः मदः भवन्ति अथच वेशान्तान् पुष्करिणीः 
नरो; जते । | 
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शत् रतज्िगुकञेरये एते छोका मन्वाश्चवन्ति-- ` ` 
(१९). हिरगमयः हिरख्छमयस्वं शच्वोतिःखनाकः, एकलः 

एकी जाग्रतृखेद्लोकणरलोकादोन् गण्कतोस्ये कंसः यरूषः खभ्र न 
निद्रया चारोरं थरोरम् ममिदत्य निखेष्टं संलाध्य स्यम् असतः अलुक 

टगादिशक्षिः सषान् वाखनाकारेणोज्जुतान् सन्मेान् भावान् अभिचाक 

ोति अवमालयति; पुमः शक्रं शदः  विषयेद्धियबोधम् अदाव 

हत्वा खाने जागरितस्थानम् एति भागव््छति । 

(१२) ख हिरक्मयः एकशटंसः पुरषः. अवरं निन्दनोयं कुलायं 

मोषं शरोरं प्राशन प्राणदक्था रक्तम् पालयन् भदतः अमदखधम्धा 

कुलायात् शरोरात् वद्धिः चदिल्वा विष्व थन्न कामः वासमा तश्र 

असतः सन् कामं स्तराभिशाषम् देयते प्राप्रोति । 

(१३२) खग्रान्ते ख्वप्रस्थाने स्चाचचम् खउत्क्ष्टापक्षष्ट' भाषम् 

गरेयमानः प्राष्रुवन् देवः खोतनवान् पुरुषः बहनि असंख्येयानि . शूपाशि 

वासनोद्ूतानि कुङते निव्यैत्तेयति । उत अपिच्च सोभिः सह मोद- 

मानव जक्षत् हसन् दव, खल अपिच भयानि सिंहव्याघ्रादोनि प्यम् 

इव भवति। जनाः खव पुरुषस्य भ्रारामं वाशनामयम् भाक्रोषः 

पश्यन्ति, न तं युरखषं कञ्चन पश्यति। श्यद्रानुभूतविष्याम् सब्ब 

पथ्यन्ति किन्तुन तं चिदाम्नानं कोऽपि खाक्षादलुभव्रतोति विचम् । 

(१४) तै सष पुरुषम् भायतं स्सा न वोधमेत् इति समशः 

भिषजः, कथम् ? वम् इङ्ियहारदेय' तदा एष न प्रतिपद्यते, 
तत् इद्दिय्एदम् भसे देडाब दुभिंषज्यम् भाग्यवाधि्धादिना दुि- 

कित्वं भवति । अथ भ्रपि खलु अन्धे भाडुः--भरस्य पुरुष्या एव 

सखप्रः पव जाभरितदेथ इति! कथम् ? यानि हि एव जाग्रत् 
यण्चति, चलतः सानि पण्छति इति । अतो न चागरितिदेशाव् खप्र- 

देशो भिन्न इति भावः) एवं सति पुरुष्व खयंश्योलिद्धं म सिद्धयति ! 

तत् सिद्धये धुनरेलन्धरतनिरखमायग्ड--अज छरगतेन्दरियक्े खय अयं 
परुः खर्यज्योतिः सनव्थैनिरपेचप्रकाग्सयरूपो भवति । - सोऽहं वनका 
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एवं बोधितः भर्भवते तुभ्य याचकाय संहं ददामि, विनोशाय 

शक्षपै जतः जह बहम बलि । ~ 

(१५) से वा पष खघ्रसः पुरुषः रत्वा दतिभभुभूय, चरित्वा 

विद्वैत्व चापश्च पुष ददा न पुनः छलेत्वयैः सज्रसादे शु्ौ सम्यक् 
प्रसबतावस्वायां स्थित्वा पनः प्रतिन्धायं--नि भयः च्छायः यलो भम 

ततूप्रति पुणरोगसनं--वधागतं, . प्रतियौभि येथाखानं खप्राथ णव 

सपृस्थानायं रवं जद्र्वति भ्रायाति) सं लर खपस्वाने यक्किख्ित् 
पश्यति यापपुश्यादिमं केन भनन्वागेतः अगयुशदैः भसम्बदः भवति, 

पसलराम् ध्यं पक्षः हि भसङ्कः इति । `हे याच्रवस्का, एवम् शरव 

एतत् । सोऽह. भगवते धशः ददामि, विमोच्य अत ऊषु 

ब्रूहि इति । | - 
८१६) सवा एष पुरुष; क्षश्प्रसादात् प्रस्वागसः तस्मिन् श्वषं 

रत्वा चरित्वा पाण युश्थश्च ष्टा प्रतिन्धायं यथयितं अ्रियेनि वथौ- 

खागे युद्दा्ताय एवं जागरितख्छाभाय ठव द्रवति भयाति। सं 

तत्र खपख्वाने यक्किश्चित् पश्यति तेम अनश्बागतः भसम्बद्धः भवति 
जाणरितख्ामे, सुत्तराम् भयं पुरषः हि अङ्कः इति-- “यदि सवपु 
सङ्गवाम् ब्दात् कामो, ततस्तत्सक्कजेर्दोतिर्व दान्ताय प्रत्यश्गतो लिपेयतः 
दति 1 ह योश्रवशषैष, ठेवभेव `एतत्। सोऽहं भगवते सङ्खं ददामि, 

विमोक्षाय अत छं" ब्रूहि 'इति 1 | 
(९७) सं वा*एव परुषः एलंस्मिम् बुद्धान्ते जागरस्तिखानाय च्ल 

चरित्वा पापश्च पुष्य टटा एव पुमः प्रतिन्धायं यथागतं प्रलियोनि 

यथास्थानम् खपुन्ताय एव खयपुखयानाय एव श्राद्रवि मायाति । 
(श्ट) भत् तज खयान्ते षुदान्ते टंखान्तः--यथा महामत्स्थः-- 

मान् भतएव स्ोतसाऽप्रतिरुदगतिः-- मत्स्यः धूत्यैश्च अथरष्च उमे 
नद्याः कूले अनुसश्चरति,- एवभेव अयं पुरषः सखपान्धश्च युदाग्तद्य यती 
अन्धौ भतुसश्चरति । 

(१२८) चद् तंन वृदाप्तखप्ान्तयीरन्तं संदधौ द्टान्नः--यवा 
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अख्िन् अकाय श्येनः कामहाकायः. मन्देगः,सुपससः वा वेगवान् अण्य- 
कायः पक्तौ विपरिपत्य नाना परिपतनं ममनं क्त्वा खान्तः खन् धती 

संहत्य सङ्कच्य, सल्लयाय एव नोदधाय पव भ्रियते गमनाध्यवसायवान् 

भवति, एवम् एव अयं युरुषः एतस्मै अन्ताय शुषुमये घाक्ति, यत 

सुषुप्तौ सुः न कञ्चन काम कामयते, न कश्चन स्यु" पश्यति } 
(२०) अस्य युरूषस्य रताः हितफलप्रािनिमित्तत्वात् हिताः 

नाम नादः सदस्रधा भिन्न कणः यथा तावता रणिन््ना सणुत्वेन 

तिष्टन्ति, ताः क्स्म मोलस्य पिङ्गलस्य लोहितस्य रसस्य शुक्तत्वादि- 

रसविशेषः प्रणाः, रथ एवं सनि--कछत्खरदेशृणायिनः नादोगतरसो- 
पाधिसंसगेवशादिति यावत्--यत् यस्मिन् काले एवं सूच्छदेहाभि- 

मानिनं पुरुष केचन प्नन्ति इव, केचन जिनम्ति वभोकुव्यैम्ति इव, 

हस्तो एनं विच्छाययति विद्भावयति इव, गन्त पतति। किं बहना 
जग्रत् यदेव भयं पश्यति, तत् अश्र स्वभ्रे अविदखया प्रोञ्ुतवासनया 

सन्यते, अथ यत्र यस्मिन् काले देवः दव राजा इव अम् एव ददं सन्म 

सुतर सर्ग्वोऽस्मि दति मन्यते सु भस्य परमः लोकः । 

(२१) (खलो न कच्चन कामं कामयते न कश्चन खपु पश्यति" 

इति तत् वा एतत् श्रस्य पुरुषस्य अतिच्छन्दाः कामनातोतम् अपदहत- 

पाम्मा विनष्टपापम् अभयं खूपम् । तत् तत्र सुषुप्तौ दृ्टान्तः-- य रा 

प्रियया स्या सम्परिष्वक्षः आआलिङद्धितः न बाह्यं किंचन बेदर्ेःतिन 

अन्तरं किंचन, एवम् एव भयं पुरुषः शागोरः माका प्रान्नेन भातमना 
परात्मनाः सम्परिष्वक्तः भ्रालिद्धितः न वाद्यं किंचन वेद न मान्त्रं 

किंचन । तत् एतत् अान्तरवाद्यबोधरादित्यं वा भस्य पुरुषस्य म्नास- 

कामं प्राप्ताभिलाषम् ाव्कामम् भनन्यकामम् अकामम् सन्बकामना- 

शन्य' शोकान्तरम् श्रपगतशोक्रं रूपम् । 

(२२) . अत्र सषु्ौ पिता रपिता, माता अमाता भवतति, लोकाः 

अलोकः, देवाः देवाः, वेदाः ्रवेदाः भवन्ति! श्रव सुषुभौ स्तनः 

चौरः भस्तंनः अचो दः, भ्वुणदा अग्ुषदा, चाण्डालः शूद्रेण ब्राद्मस्या- 
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सुत्पव्रः अ चाण्डालः, पौल्कसः शूद्रेण कसषविग्रायासुत्पन्नः श्रंपौन्कमः, 

खमणः परिन्राट् अखमणः, तापसः बानप्रखः अतापसः मव्रति+ - पणेयन 

अनन्वागतम् भरसम्बद्ध पापेन अ्रनन्वागतम् असम्बल्' रूपं भव्रत्यस्य । 

तदा डि हृदयस्य सव्यान् शोकान् तोणेः श्रतोतः मवति स पुरुषः । 

(२३) सुषुसौ न विनाशौ जडत्व' वा भवति नदगवरिनुमार--तत् 

तच सुषुपौ यत् वै एव न पश्यति पश्यन् वै एव तत् न पश्यति-- 

यरात्ालिङ्गनेन विसुग्धः पथ्यत्रेव न पथ्यलौति फलिनाधः) तक 

कारणख् दशयति--अविनाशित्वात् न हि द्रष्टुः ष्टः विपरिलोपः 
विदते। यथ्येवं कथं न प्रश्यति तत् तत्र सुषुप्ौन हितोयम् 

श्रस्ति यत् ततः द्रष्ट्: अन्यत् विभक्तं पण्येत् । भ्राकलमनः परात्मना परि- 

च्वङ्गगत् तेनैक्यमभवत् सुषुसावस्थायां, सव्यैञ्च तदा तहि तोऽपदतम् । 

(२४) तत् तत्र सुषुभौ यत् एव न जिघ्रति, जिघ्रन् एवन 

जिघ्रति, भविनाश्ल्वात् न हि प्रान्तः घ्रातैः प्राणग्रक्तः विपरिनलोपः 

षिद्यते। नतु तत्र दितोयम् श्रस्ति यत् ततः द्रष्टः भ्रन्यत् विभक्त 

जिघ्रेत् ! | ` । 
(२५) तत् यत् एव न रसयते इत्यादि पूत्वैवत् । 

(२६) त्र यस् एव न बदति इत्यादि पूववत् । 

(२७) तत्र यत् एव न णोति इल्मादि पूव्वैवत् । 

` (२८) तजर यत् एव न मनुत्ते इत्यादि पूत्ववत्। 

(२€) लश्र यत् एव न स्पृशति इत्वादि पूम्धेवत् ! 
(०) लज्र यत् एव न विजानाति इत्यादि पूव्यैवत् । | 

(११) यत्र यस्मिन् जागरिते स्वभ्रे च श्रन्यत् दव ` स्यात् -विषय- 

विषयिभेष्ेन, तच जागरिते खप्रे च न्यः विषयी अन्धत् विषयं पश्येत् । 
अन्धः थन्यत् जिघ्रेत्, अन्यः अन्यत् रसयेत्, भन्यः अन्यत् वरेत्, भन्धः 

 भअग्धत् शृणुयात्, भ्यः भ्रन्यत् मन्वीत, अन्धः अन्यत् स्ए्थेत्, अन्यः 
अन्धत् विजानोयात् । 

(१२) सृषुौ सलिले सलिरुमिव एकः द्रष्टा रतविरदितः 

सि ~ 
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मदति । हे सम्राट्, एष ब्रह्मलोकः ब्रह्म एव नोक: तस्मिन्रभिन्ा- 

कारेण स्थितिः इति एनं जनकं याक्नवल्काः अनुशशास अनुशिष्टवान् 

उपदिष्टवान् । परामना परिष्वक्षस्य रस्य पुरुषस्य एषा परमा मतिः, 
अस्य युरुषस्य पषा परमसम्परत्, अस्य पुरुषस्य एष परमः; लोकः, 

रस्य पुरुषस्य एष परमः भ्रानन्दः। अन्यान्यस्ूतानि इतरप्राणिनः 

एतस्य एव आनन्दस्य माजां कलाम् उपजोवन्ति उपज विकात्वेन 
उपभुच्छते 1 ५१; 

(३३) आानन्दमात्राप्रद्णनेन परमानन्दमभिगमयितुमाह स 

इति । मनुष्याणं मध्ये स यः कञ्चित् राष्ः संसिद्धः पविकलः, 

मर्दः निखिलभोमोपकरणसम्पत्रः, अन्येषां जनानाम् शअ्रधिपतिः, 
सब्वेः मानुष्धेः मनुष्योचितेः मोगेः सम््रब्रतमः स ममुष्यारां चरमः 
अनन्दः--अ्रानन्दानन्दिनोरभेद निदेशात् । रय मनुष्यां ये शतम् 

आनन्दाः, स जितलोकानां पितृणाम् एकः भआ्रानन्दः। श्रध जित- 

न्ोकानां पितणां ये शतम् भ्रानन्दाः मन्धव्वैलोके स एकः अानन्दः.। 
श्रध गन्धव्वैलोके ये शतम् आनन्दः स तेषां कम्डदेवानाम् एकः 

अनन्दः ये कश्मर देवत्वम् अभिसम्परदयन्ते प्राप्रवन्ति। अथ कन 

देवानां ये शतम् श्रानन्दाः स ्राजानदटेवानां जगब्मतणएव येदेवा; 

तेषाम् एकः आनन्दः । यञ्च ओओकियः अधोतवेदः अष्ठदिनः 

पापरहितः श्रकामडतः वौतटढष्णः तस अआजानदेवैः समानः ्ःभन्दः । 

अथ अआजानदवानां ये शतम् चानन्दाः, प्रजापतिलोक्षे विराड्देडे 

सण्कः अ्रानन्दः, यञ्च श्चोजियः हिनः अकामतः तस्य ततृसमः 

रानन्द्ः। अध प्रजापतिलोके से शतम् सानन्दाः ब्रह्मलोके हिरण्ट- 

गभौन्मनि स एकः मानन्दः, यञ्च खोतिधः सहजिनः अक्रामशतः 

तख तत्रमः भागन्दः । रथ समरटिजोधेन सम्यज्विषटष्णेख प्रत्थ्तो- 
कतः एष च्व घर्मः निरतिशयः आनन्दः ह सस्बाट्, षष 

ब्रह्मलोकः दति याश्रवख्छा; उवाच । एष एवास्ते न्तिरोये किङ्धि- 

दैशिच्ये न तद्यथा ;-- | | 
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-दषानन्दख. मोमा स सवति । मुवा थात् साष्रयुकाष्यायिक 1 -आभिशो ददी बिष: । 

तेय एविवौ सव्व विख पूणं दयात् । स एकी मुष भनन्दः!९॥ . +; `. 

ते यै भत मानुषा आनन्दाः; स एकी मगुष्यगन्धत्धाणामानन्दः; यचि चाकामहतस्य । 

ते यै शत॑ मगुष्यगन्धव्याणामानन्दाः, सरको दैवगन्धव्वाखशामामन्दः; खीचियस् चघाकामदहतस्य । 

ते थै शतं रैवगन्धव्वाथामानेन्दाः, स एक्षः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः ; ओौवियस्य 

जाकाभडहतश्वं । ते यै शतं पितृशां चिरली कली कानामानन्दाः सु एके भ्रालानजानां रवाना 

मामन्दाः ;: ओकस चाक्षामदृतस्य । ते यै शतमानामजानां. दैवानामागन्दाः ख एकः 

ककदेवानामानन्दः, यै का देवानपियन्ति; यौवियख चाकामहतस्य । ते ये भरते कमः 

देवानामानन्दाः, स एकी देवानामानन्दः, ग्रोतियस्य चाकामहतस्य । ते धै तं ददानामानन्दाः; 

सरक इन्द्रस्यानन्दः, गोसियस्य चाकामहतय। ते धरे शतमिन्द्रस्यानन्दाः, ख एक ब्टस्यति. 

रानन्दः ; गौकिवेस्य चाकामष्तदख । ते धै भतं व्टस्पतेरानन्दाः, स एकः प्रजापतिसनन्दः.; 

यौत्नियम्य चाका्बषतस्य । तेये णतं प्रजापतेरानन्दाः; स एकौ ब्रह्मण सानन्दः, ग्रोविघसख 

चाकामहतस्य । स यम्राय्रः पुसपे यश्ासाषादिष्ये सरकः) 

सोऽहं भगवते ससर' ददामि विमोक्षाय एव अतं ब्रूहि 

इति| भच वाक्ये पुनः यान्नवक्कयः विभयाश्चकार भो तवान् । कथम् ? 
सर्ववेभ्यः प्रश्रनि गेयावसानेभ्य; उत् उदं मेधावौ राजा मा माम् घरोत्- 
सोत् भ्रवर्ढ' कतवान् । सव्यः मदोयं विज्ञानं कामप्र्रच्छलेनोपादित्- 

सतोति भयकारणम् । 

(२४) सवा एष पुरुषः एतस्मिन् खप्रान्ते खब्रस्थाने रला 

चरित्वा युख्यद्छ पापष्छ दृष्टा एव पुनः: प्रतिन्धायं यथागतं प्रतियोनि 

यथाख्यानं बुद्धान्ताय जामरितखामाय एव ओाद्रवति अायाति । 

(९५) तत् त्र ख्वप्रान्तवुद्ान्तयोरेवं विचरणशकाले सुसमाहित 

सुष्टु खं समाहितं भाराक्रान्सम् श्नः शकटं यथा उस्सव्नेत् शब्द् कुव्मत् 
यायात् एवम् एव अयं शारोरः भ्रावा प्रान्नेन परेण भा्मना अन्दरारूदृम् 
भरालिद्भमेनाक्राम्तो यथा स्यात् तथा उक्छव्जंत् शब्द विेषकरण पू््ैकां 
याति + यत्र एतत् मवति तजर युरुषः ऊर्हखाच्छासो भबति । = 

-" (३६) सोऽयं देषो यत्र यस्मिन् काले अणिमानम् अगोभीवं 

काश्यै न्येति निगच्छति, जरया उपतपता रोगेण वा श्रफिमानं काश्यं 
निगच्छति ; तत् तत्र यधा चासनं वा उदुस्बरं वा, पिप्पलं बा बन्धनात् 
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न्तात् प्रमुच्यते सलितं भवति, रवभेव श्रयं पुरुषः एभ्यः भङ्गभ्यः 

संप्रसुश्च पुनः प्रतिन्यायं यथागतं प्रतियोनि यथाख्यानं प्राणाय एव 
प्राणस्य भोगरेषसिष्टयथेम् एव भाद्रवति भायाति । 

(२७) तत् तत्र॒ यथा भअायान्तम् भागच्छन्छ' राजानम् उथ्राः 

ज तिविगेषाः, प्रलेनसः तस्करादिदण्डनादौ नियुक्ञाः सूतग्रामण्डः 

सूताः वरसङ्करजातिविगेषाः ग्रामण्यः ग्रामनेतादः च अवं पानैः 

श्रावसधैः प्रासादादिभिः निष्पन्नं रेव-- श्रयं राजा ्रायाति श्रयं राजा 

आगच्छति--दइति प्रतिकल्पन्ते प्रतोच्यन्धे, एवम् एव एव॑विदं स्त्रकम 

फलन्न स्व्वाणि भ्रूतानि- ददं ब्रह्म ककूभोक्तु आयाति ददं ब्रह्म 
चागच्छति दति--प्रतिकल्ययन्ते प्रतोचन्ते। 

(३८) तत् तत्न यथा प्रयिवासन्तं प्रयातुमिच्छन्त' राजानम् उग्राः 

प्रत्येनसः सूताः ग्रामखयः च श्रभिसमायन्ति तमभिसुखा श्रायान्ति ; 

एवभेव इमम् ्रातामम् न्तकाले मरणकाले सर्व्वे प्राणः अ्रभिसमा- 

यन्ति तमसिमुखा; आयान्ति, यच एतत्-परमात्मनालिङ्गनाक्रान्तं 

णब्द्विशेषकरणपूव्यकं गमनं-- भवति, भत्र पुरुषः ऊर्च्छासो 
भवति । 

आओभित्येतदच्तरसिद | सव्व तस्थौपव्याख्यागं मृत् भवश्चविष्यदिति सव्रमाङ्घार एष च। 

यच्चान्यत् चि कालातौतं वदप्योड़गार एव । १। 

सन्य क्यतद्रह्माथमात्मा ब्रह्म, सोऽयमाका चतुष्पात् । २। 

जागरितम्थानौ वह्धिःप्रजनः सप्ताङ्ग एक गविंशतिमुखः भ्य समुगवेख्ानरः प्रधमः पादः । ३। 

खप्रम्धानीऽन्तःग्रज्नः उपाङ्ग एकाननिशतिमुल्वः प्रविविक्तमृन् तैजसौ दितौयः पाद; । ४। 
थच सूभौ न कश्चन कामः कामयते न कचन सप्र पश्यति तन् सपुत्म्। सूपुतस्थान 

एकौभूतः प्रन्नानघन एवानन्दमय) ्यानन्दमुक् चतौसुखः प्राज्स्तृतीयः पाद; } ५। 
एष सव्व शर एष सन्वश्र एषीौऽन्तयाँग्येष योनिः सब्धख प्रभावाप्ययौ {ह मृतानाम् । १ । 
नान्तःप्रत्चः न् वदहिःप्रञ्जं नीभयतः प्रश्रं न प्रज्ञानघनः म प्रन नीप्रन्तम् अ्टरमव्यवश्ाव्य- 

मग्राह्ममलकणमचिन्य मव्यपर श्यम् कात्मप्रल्ययसार ' प्रपञ्चो पशम' शान्त' शिवमरतः चतुधं मन्यन्ते 
सख्भातमास विज्ञय: । ७। | व 

सोऽयमानाऽष्यचरमी इरी ऽधिमाच- पादा मात्राः | साताम्न पादा अकार छकारो 
भकार इति । ८। 

| च. 
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जामरितस्खानो वैश्रानरोऽकारः प्रथमा माताऽ रादिमस्ाहा। अप्रीति, इ वै सन्धान् 

कामानादिश्च भवतिय एवंवैद । €। 

खभ्रस्थानसौजस उकारी दितीवा मातीत्कर्षादुमयल्वादा उतृकषति ह वे श्ामश्वन््तिं 

समानश्र मवति नाख्याब्रह्मवित् कुलै भवति य षठंवेद। १०। 

सुषुस्थानः पराश्नो मक्षारखतीया माचा जितेरपीतेवां । भिनोतिदवा इद" सम्भमपौतिशच 
सवति य एकं वेष्ट । ११। | 

अमा स्रतुर्थोऽग्यवड्ाययः प्रपञ्चीपशमः शिवोऽदत एवमोद्धार श्रात्मव स विश्त्यात्मनात्ान' य 

एवं वेदे । १९1 

(१) भोम् इति एतत् भ्रक्षरम् दरदं सव्यम् । तस्य श्रोद्गरस्य 
खेप समोपे भनमन्तरं व्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम् । यत् भूतम् श्रतोतम्, 

भवत् व्॑तंमाने, भविष्यत् भावि इति तत् स्थम् श्रोद्ारः ६ैव। यत् 
च अन्धव् जिकालातोतं कालापरिच्छयम् श्रव्याक्नतादि तत् अपि 

अोहयर एव । 

(२) सव्य यदुक्षमोष्ारमातमिति सव्य" हि एतत् परोक्तः ब्रह्म, 

परोक्षतः भयम् राला ब्रह्म । सोऽयम् रामा चतुष्पात् । | 

(2) भआतमनथतुपा्तं वि्ठणोति--जागरितस्थानः जागरितं 

स्थानम् अस्येति जागरितस्यानः वदिःपरन्नः स्रासमव्यतिरिक्ते विषये 
प्रन्ना यस्य स वदिःप्रज्नः वाद्यविषयमातक्नानवान्, सपताङ्कः--^तस्य 

ह का एलस्यानो वैश्वानरस्य” (२।१८)* दइत्यनुसारलः यु-सूय वायु 
काश-जल-एथिव्याहवनोयाख्यानि सप्ताङ्गानि यस्य; एकोनविंशति- 

सुखः--पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पच्च कम्डन्द्रियाणि, पच्च प्राणाः, मनोवुदि- 

रहद्गरचिन्भिति एकोनविंशतिसुखानोव सुखानि यस्य, स्थुलभुक् 

यथोक्घोपायैः ख्थुलविषयमोक्ता वेष्वानरः-विष्वरूपः-- प्रथमः पादः । 

(४) सख्वप्रखानः खप्रः स्थानमस्य खभ्रस्थानः अन्तःप्रन्नः भन्तः- 

करणष्यवाघनामयविषये प्रन्ना यस्य स अन्तःप्रन्नः वासनामयविषय- 
ज्ञानवान्, समाङ्कः--युप्रतोनां वासनाकारेण सखितलवात् ; एकोन- 
विंशतिञुखः-इृन्दरियादौनां सच्मन्नानाकारेण भासमानलात् ; प्रवि- 
विक्षभुक्-प्रविविक्षः सच्छविषयः-सूच्छमविषयभोक्ता तेजसः--तेजः 

मि भी 2 7 1 न ~ 

# ग्रन्ध्यास्याध्यायः पञ्च । एव॑ उष्यैच । 
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क्षवलप्रकाशखरप। विषयशूज्धा प्रभ्ना लसा विषयित्वेन भवतोति तेजसः 

दवितीयः.पादः | | 
(४५) यजन यस्मिन् काले शसः कश्चन कामम् भभिलपितविषयं 

न कामयते भमिलषति, कञ्चन खवन्न' न पश्जति, तत् सुद्सम् ; सषम- 

स्थान्ः---सुषुरं स्थानं यस्य ख सुषुपखानः ; एकोभूतः-जामरिते स्वप्न च 

अगुभूतं विषयजातं एकोभूते यस्िन् ; प्रन्नानधघनः--तख्छ विषयजातस्य 

प्रज्ञानानि घनानि भविभज्धमानानि यस्य स प्रच्रानघनरव भानन्द 

सयः, डि यस्मात् ानन्दभुक् भानन्दभोल्षा, चेतोमुखः--चेतः बोधणएव 

सुखम् शा्नन्दभोगदारं यस्व स प्राञ्चः सव्यैवि्यन्नः--ढतोयः पादः । 

(६) एष खरूपावखः जोवचैतन्धमान्धन्तभूयविद्यमानः सर्वै 

श्वरः, एष सव्ैन्नः, एष अन्तर्यामो सव्यैभूतनियन्ता, एष सब्वैस्य 

योजि; प्रसविता । कथम् ? हि यस्मात् भूतानां प्रभवाप्ययौ उत्पत्ति 

निरधौ एष एव । 
(७) न अन्तःप्रन्न --तेजसप्रतिषेधः, न वहिः प्रन्न --विश्डप्रति- 

षेधः, न उभयतः प्रन्र--जाग्रतस्प्रयोरन्तरालावखाप्रतिेधः, न 

प्रत्नानचने--सुषुसावस्याप्रतिषेधः, न प्रज्न--युगपत्सव्ैविषयश्नाठत्व- 
प्रतिषेधः, न भप्रन्नम्-अचेतन्यप्रतिषेधः ; ट्टः इगविषयम् ; भतः 

अव्यवद्ायं व्यवहारायोग्यम्, भग्राद्यः क्मन्द्रियाविषयम्, अशं 

लिङ्गवत्तारदितम् ; भरतः अचिन्त्यं चिन्ताया प्रविषयम्, वविन्ताया 

अ विषयलादेव भव्यपदेश्यं णब्देरवाच्यम्, यद्यवमवसतुत्वमेषायाति, न-- 

एकासप्रत्ययसारं जाग्रदादिस्थानेषु एकोऽयमाममेति यः प्रत्ययः तत् 

सारं प्रमां यस्य तत् ; प्रप्चोपश्मं--प्रपश्चानां रूपरसादिविषयाण्णाम् 

उपशमो निहत्तिः यस्मिन् तव् ; भरतणएव यान्तम् अविक्रियं, शिवं 

मङ्गलम्, भदेतं दैतविरहितं, चतुथं तुरोयं मन्धन्तं पण्डिताः) स 

विज्ञेयः विगरेषेख श्रातन्यः। भिवसखखूपत्वेग ङष्यथं वरापरप्रशति- 

स्ोकारः सश्चवति । 0 

(८) सोऽयम् भामा भष्य्तरम् अचरम् ्रधिल्तत् वशयमानः 
॥,। 
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६। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः। तखेदमेव 
शिरः, अयं टिः पसः, अयमुत्तरः पत्तः, अयमात्मा, 

चदं पुच्छं प्रतिष्ठा, कदप्येष शोको भवति ।१।३।४ । 

प्रोह्धारः, अधिमातं माश्ीभ्रव्रमधिल्लत्य व्णयमानः, पादाः अग्नः 
पादाः लख्य साः ओङ्कार । माजा पादाश्च-अकारः, उकारः, 

सकार इति । नः | 

८२) जागरितस्थानः वेष्जानरः अकारः प्रथममावा, भरप्षः- 

सव्वैवागब्याप्तलात्, भादि मन्तात्--व्णीनां प्रथमत्वात् वा। फलमा 

--य एषं द विष्वाकाराभेदं बेन्ति स वे सर्व्वान् कामान् ्ाप्रोति 
सभते आदिश भवति । 

(१०) श्वश्रखानः तेजसः, स उकारः दितोया मावः, उत्कर्षात् 

्रकारादुत्क्लष्टत्वात्, उमयलत्वात्--विश्प्राञ्नयोमेध्ववत्तिंत्वात् वा। 
फलमाश्च- य णवं द तेजसोकारामेदं वेत्ति, सतै विन्नामसन्ततिं 

विन्नानप्रवाशम् उत्कषेति वदंयति, समानः शक्रमित्रयोः *तुष्यः प्रिय 
अद्ष्यो भवति, अश्वं कुले भव्रह्मवित् न भवति) 

(११) खषुमखानः प्राज्न; मकारः ङतोया ` मावा ; मितैः-- 

रकारोकारौ मकारे प्रविश निगच्छतद्व सुषुसौ वैश्वानरमेजसयोः ` 

प्राज्ञ प्रबेपेन, जागरितावस्थायां तयोस्तस्मात् निर्मभेन य परिमितत्वात्, 
अपोतैः--तयोख्छस्मिन्न कोभूतत्वात्ं बा। फलमाङ--य य्व" वैद 

प्रेशनिमेमौ दकोभवमच्च वेलि, स इटं सर्व्वः मिनाति ज्रानविषर्यं 
करोति, चपोद्छिद भवति परमासनेकोभवति । = ' 

(१२) अमाचः माजाशृन्धः चतुथः, अब्यवद्ाखः, प्रपद्चोपमः, 
शिवः अदैतः। एव" वथोक्षविश्नामवला प्रयुक्त. नोह्धारस्तिमाव्स्विपष्टः. 

आद्या एवै). य एव वेद भोद्धारासनोरसीदं बेलि, स भांत्मभा लानं 

पदमान्ानं संविग्रलिं, तख्िन् प्रविष्टो नित्यं तिष्ठति । 
::& । ̀  ̀ एवं आाग्रदाद्यवद्यातः -जज्छलारो ह क्रसमभिषायाजादितस्स- 
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अन्नाद प्रजाः प्रजायन्ते याः काञ्च पृथिवौं चिताः। 
अथोऽग्नेनेव जीवन्ति अयेनदपियन्यन्ततः । ` | 

अन्नप्हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्व्वीषिधमुच्यते ॥ 
सव्वं वे तेऽन्नमाप्रुवन्ति येऽन्न' ब्रह्मोपासते। 
अन्नरडि भूतानां ज्येष्ठं तस्पात् सर्व्वौषधमुच्यते ॥ 
अन्राहुतानि जायन्ते जातान्यत्रेन वहन्ते । ` 

 अदातेऽतिं च भृतानि तस्मादत्र तदुच्यते ॥ इति । 

वक्तुमुपक्रमते । स्वेति । “खन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः” इति होतोः 

सवा एष पुरुषः शरोरो अन्नरसमयः अन्रोत्पन्नोपादानलात् अन्ररस- 

बिकारः--ग्र्ररसप्रचुर इति खरोमन्मध्वः। प्रचुर इत्युक्ते लवमात्रस्याप्य- 

न्यस्य तच प्रवेश इति चेत्, न, प्राचुर्ये स्यादितरस्य प्रवेश इतिनं 

नियमः। तस्य पुरुषस्य इदं दृश्यमानम् एव शिरः- प्राणमयादिषु 

यथारोपसिद्ं न तथात्रेति प्रदशनायेदमः प्रयोमः-- श्रयं दृश्यमानः; 

दकच्िणः पक्षः बाः, श्रयम् उत्तरः पक्षः दकचतिषेतरो वादः अयम् 

श्राता देहमध्वभागः। इदं टृण्यमानं नामेरधस्ताद्यदद्ग' तत् पुच्छम् 

--“युच्छमेव पुच्छम् अ्रधोलम्बनसामथ्यात् यथा गोः पुच्छम् 1». ~. 

प्रतिष्ठा प्रतितिष्ठत्यनेनेति प्रतिष्ठा च्राधारः। पक्षपुच्छशब्दप्र५। भात् 
पर्िरूपपरिकसल्यनमव । दण्यते च मिताक्षरायां ब्रद्मसत्रविहठती- 
“पक्ति हि पुच्छभागमाधारोक्त्य चेष्टन्ते इति पच्चिणां पुषः 

प्रतिष्टा । अतएव तेन्तरेयिखः समामनन्ति “तस्मात् सवखि वयांसि 
सच्छछेन प्रतितिष्ठन्ति पुच्छेनैव प्रतिष्टायोत्पतन्तिः इति प्रतिष्टा हि 

य॒च्छम् ।"दइति । तत् तस्त्र वार्येऽपि एष श्लोकः मन्व; मवति । 
 अव्रादिति। याः काञ्च अविशिष्टाः प्रजाः एथि्वीं चिताः 
आचिताः, ताः सरग्वी; भक्रात् एव प्रजायन्ते भयो अपि जाताः; 
अन्नेनैव जोवन्ति, भथ रपि श्रम्ततः जोवनान्ते एनत् भरखरम् अपियन्ति 
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तस्मादा एतैस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राय- 

सयः। सेनेष पुरणः संवा णषं पुषविध एव । 

तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रा एव 

शिरः। व्यानो दिशः पत्तः । अपान उस्रः पञ्चः । 

आकाश अत्मा। पृथिवौ पुच्छ प्रतिष्ठा। तदपेाष 

श्चोको भवति ।२।१--३ 1. 

प्रतिगच््न्ति प्रलोयन्ते। श्रः दि भूतानां ज्येष्ठं प्रथमजम्- इतरेषां 
भूतानां कारणत्वात् तस्य (२।२७) । तस्मात् भन्न सर्व्योषधं सर्व्वेषां 

प्राणिनाम् श्रीषधं देहदाद्प्रससम् उश्ते। ये अचरं ब्रह्म यथोक्तम् 

उपासतं ते सव्वैम् एव अन्नम् भ्राप्रुवन्ति। अत्रहि भ्रूतानां ज्यंष्ट 

नस्मात् अश्रं स्व्वौँषधम् उच्यते। मतानि भव्रात् जायन्ते, जातानि 
अव्रेन वन्ते वडिम् आभ्रवन्ति+ भूतैः अद्यते, स्वयं तत् भूतानि 

असि च, तस्मात् तत् भ्रम् उच्यते! इति--प्रयमकोश्परि- 

समःस्यर्थः । | 

तस्मादिति) तस्मात् वे एतस्मात् अन्ररस्मवास् अन्धः व्यतिरिक्षः 

सन्तर, श्रभ्यन्तरः तदन्तव्यैर्ती मामा प्राणमयः बायुमयः । सेन प्राण- 

सयेनामना एष भरव्रमयः भागा पूखः, स वा एव प्राणमयः भ्राता 
सुरुषविधणएव । तस्य अन्नमयस्व युङषविधताम् अनु भयं प्राश्मयः ` 

युरुषजिधः--सुघानिषिक्षप्रतिमावच्न स्रतणव । तस्य प्रामयस्य 
प्राणः एव शिरः, व्यानः दक्षिणः पक्षः, भानः उत्तरः पशः, आकाशः 

भआकाशस्यषत्तिषिशेषः समानः श्रासा मध्यभागः-- “मध्यं द्येषामङ्गाना- 
सासा इति प्रसिदतात् ; एथिषो पुच्छ' प्रतिष्ठा तस्याः प्राणधारयि- 

जोत्वात् । सिषा पुरुषस्यापानमवष्टम्य” दति अुत्यन्तरम्, न्धा 
उदटानष्ठ्या ऊष गममं गुरुतवाचच पतनं वा स्याच्छरोरस्य" बति चत् 

तच्िनरेव अर्थं प्राणमयाक्षविषये एव श्लोको मन्तो मवति! 
१० 

 ॥ 
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भ्राश. देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये! 
प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्व्कायुषमुच्यमे । 
सव्वम्नेव त आयुयन्ति वे प्राशं ब्रह्मोपासे, 

प्राणो डि भूतानामायुः तस्मात् स्व्वायुघमुच्यते। इति \ 

तस्येष एव शारौर आत्मा, यः पुव्वैष्य। 
तस्मादा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर अत्मा 

मनोमयः। तेनेष पुशः सवा एर पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुषविघधाताम् अन्वयं पुरुषविधः । तस्यै यजुरेव 

शिरः। कग्टक्तिगः पक्षः! सामोत्तरः पत्तः । आदेश 

आत्मा । ` अथर्व्वाद्किरसः पुच्छं प्रतिष्टा । तदप्येष श्नोको 
भवति । ३।१।२1\. 

भ्राणमिति ` टकः उन्द्रियाशणि य च मनुष्याः पश्वः ते प्राणं 

वाद्याल्ाने प्राणनशक्तिमम्तम् श्रनुप्राणन्ति प्रांणनंक्रियया क्रियगवन्तो 
भवन्ति। प्राणे दि भूतानां प्राणिनाम् आयुः जोवनम्। तस्मात् 

स सव्वौयुचं सव्व षाम् आयुः सन्धायुः--सर्व्वीयुरेव सन्पायुषंम् इति 
उश्यते ये प्राशं ब्रह्म उपासते तै सव्यम् एव आयुः रंतंवप्रमंकं 

यन्ति पाप्रुवन्ति प्रणोद्धि अरूतानाम् श्रायः तस्मात् स दव्यम् 

उश्यते । इति--हितलोयकोश्परि समाष्यधे: । | | 

यूव्यैस्य अश्रमयस्य य श्रातमा षष एव `तस्य प्राणमयस्य शरोर 

आरोरसम्बन्धी अंका । - उभयोः कोशथो राता यकं -्थः+ . 

` तच्छादिति। त्मोत् वै एतस्मात् प्रासमयात् अन्धेः व्यतिरिक्तः 
अन्तदः भभ्यम्भरः तरन्तन्धरत्तौ धाणष्मा मनोमयः सैनं सोमेन 

 ऋाकना फ प्राणमयः भाला पूणः) कधा मनमयः. ओभ 
 दिशषविधः रव तच्छ प्रणमय्य पुरुषधिधताभ् अशु: भथ अभोभयं 
 घुरखुषविधः ।: तस्थ मनोमयस् -यश्चुः `एव शिरः, जशः द न्धिः 

8 ॥ । तः 



षप, -भारोहबज्नो।.. `  `श्ध 

यतो वाचो निवत्तन्ते मप्राप्य मनसा खडः| 
आनन्दं ब्रह्मणो बिद्रान् न विभेति कंटाच्रमेति 

तस्यैष एव ्ारोर मात्मा, यः पृष्व ।. 

 . : चतक्मादा एतस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा 

विज्ञानमयः। तेनैष पुणः, स वा एष पुरुषविधएव । 
तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव 
शिरः। तं टच्तिणः परच्तः।! सल्यसुत्तरः पन्चः। 
योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको 
भवति ।४।१।२ । वि क 

षाम उत्तरः पत्तः, ाटेणः नाह्यणग्रग्यः आत्मा मध्यभागः, भअ्रथव्वा ङ्ि- 

रख; अ्रधेव्णाङ्धिरसा दष्टा मन्ता ब्राह्मणच पुच्छं प्रति्ा--शान्ति- 

पौष्टिकादिप्रतिष्ठाहेतु कर प्रधानलत्नात् । मनीोहत्तितेन मन्ताणामातत्ति- 

च्वटते, अतो मनोमये सैषां शिरस्त्वषदितयए समावेशः, लत् 

तस्मिन्न व अर्थे मनोमयात्षविषये एष श्लोकः मन्वः मवति । . ̀ 
यत इति 4 वर्चः वाद्खयवेदाः भम्राप्य स्वविषयः कर्सतुमसमरधः 

मनस्म तच्रिष्पादकेन सह यतो वाद्नोतिशिष्टात् मनोमयात् निव- 

न्तत्ते, लस मनोमयस्स ब्रह्मणः तदुपासनफलम्बरतम् आनन्दं संस्पशंजन्य- 
शुखम् विदान् अनुभवविषयं कुव्येन् जनः कदाचन न कमिति न 

संसारभयेभाङुलो भवति । इति--ठतसौयकोशपरिसमास्यर्थः.। 

पू्यैस्य आणमयसर यः भासा रत्र एव तस्य मनोमयस्य शारोरः 
शरोर सम्बन्धो अता । ५ 6. ४3 
, , ̀ -सख्पराददिति,। नस्मात् वे एतस्मात् ममोमयात् अन्धः अतिरिक्त 

अन्तरः अभ्यन्तरः. तदन्तव्वत्तीं अप्सा दिन्नानमयः--विक्नानं वुद्िरिति 

 निरन्बयवादिनः, जोव इत्यन्वयबादि मः । जोवपन्चेः विज्रानमयः विज्ञान- 

प्रखरः; सेव विन्नाकरसयेनर एष मजोश्रयः घूः सः का. एष विन्नान- 



७६ पटन्तिसिमन्ववः। (श्व ¶! 

विन्नानं यत्नं तनुते कश्ाणि तनुतेऽपि च। 

विज्नामं देवाः सव्वं ब्रह्म जैाष्टसुपासते । 
विन्नानं बह्म चेद तस्प्माचेन्न प्रमायति । 

शरौरे पाप्मनो हित्वा सर्व्वान् कामान् समुख्ुत इति। 
ॐ 0 

तस्येम एव शारौर अद्मा, यः पृव्वस्य । 

तस्मादा एतस्यादिन्नानमयात् अन्योऽन्तर आत्मा- 

मयः पुरुषविधः एव । तस्य॒ मनोमयस्य पुरुषविधताम् भ्रमु श्रयं 

विज्ञानमयः पुरुषविधः । तस्य विज्ञानमयस्य खद्धा एव शिरः, कतं 
मानसा्थेस्य निश्चयः दच्तिणः परूः, सत्यं वा्यारथेस्य निखयः उत्तरः: 
पक्ष, योगः समाधानम् भरावा मध्यभागः, महः मह त्च ' पुष्च्छं प्रतिष्टा । 

बुदिपक्ते महस्वस्य सव्यैवुचिविन्नानकारणत्वात्, जोवपक्ते--^श्रस्य 

मदहिमानमेति बोतशोकः” इति महतो महोयसो जोके महत्छसंक्रम- 

रत् तदेव तस्य प्रतिष्ादेतुः । तत् तस्थिन्नपि अथे विन्नानमयात- 

विषये, एव श्लोकः मगः भवति । 

विज्ञानमिति । विक्तानं विज्ञानवान्, पक्लान्तरे जोवः यन्न तनुते 
सनोति, अपि च कम्माणि तनुते । सर्व्वे टेवाः ज्येष्ठं प्रथमजं--निर- 

न्बयपक्ते--सव्यैह्तोनां वुद्िपूव्वंकत्वात्, श्रन्वयपक्त--समष्टिजोवस्य 
प्रथमजल्वात्--विक्नानं ब्रह्म उपासते ! विज्ञानं ब्रह्म चेत् यदि वेद 
जानाति, तस्मात् ब्रह्मणः चैत् न प्रमादयति न चुतो भवति, पाप्मनः 
शरोरप्रभवान् हित्वा तेष्वसङ्गो भूल्रा सर्व्वान् कामान् समख ते सम्यक् 
मुक्ते । इति--चतुथं को गपरिसमाष्यर्थः । | 

पून्धैस्य मनोमयस्य य श्रा, एष एव तस्य विन्नानमयस्य शारीरः 
शरोरसम्बन्धो भ्ात्मा। श्रन्रमयादिषु सर्व्वेषु नियन्तृतयामशब्द- 
प्रयोगादच्रापि तधा । | 

तस्मादिति । तस्मत् वै एतत् विश्रानमयात् अन्ध; व्यतिरिक्षः 



~ जः 

ष्म) ` आरोष्वह्लौ+ ७७. 

नन्दमयः। सेनेष पुं: । स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव 

शिरः। मोदो दक्षिणः पचचः। प्रमोद उत्तरः. पत्तः । 
आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्टा । तदप्येष श्चोको 
भवति ।५।१।२ । शि 

असन्नेव भवति असदृब्रह्मेति वेद चेत् । 
असति ब्रह्मेति चेदेद सन्तमेनं ततो विदुरिति । 
त्येष एव शारौर भात्मा यः पुर्वस्य । 

ते, उ, ६।१ । मु २।२।७। 

अन्तरः श्रभ्यन्तरः तदन्तव्वैत्तीं शानन्दमयः--निरन्बयपक्ते जोवः, 

अन्वयपकच्त--्रानन्दप्रचुरः ब्रह्म । तेन भानन्दमयेन. एष विज्ञानमयः 

सूण;ः। सवा रष भ्रानन्दमयः पुरुषविधः एव । . तस्य विज्ञानमयस्य 
परुषविधताम् श्रतु भ्रयं पुरुषविधः । तस्य भ्रानन्द्मयस्य इषटपुत्रादि- 

दशनजं प्रियम् एव॒ शिरः। मोदः--प्रियलाभनिमिसो इषः- 
द सिणः पक्षः, प्रमोदः प्रकट ॒इषेः--उत्तरः पचः, भ्रानन्द्;-सुख- 

सामान्यम् -भाता मध्यभागः, ब्रह्म पुच्छं. प्रतिष्ठा । निरन्वपक्षे-- “बह्म 

परमेव यत् प्रकतं सत्यज्नानानन्दलक्षणं, यस्य च प्रतिपत्यथं पच्चाबादि- 

मयाः कोशा उपन्यस्ताः, यञ्च तेभ्योऽभ्बन्तरः, येन च ते स्वं मामवन्त; 

तत् ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा इति। भन्वयपक्ते--प्रियादय भरानन्द्स्य 

प्रकाशविगेषास्तदिभ्रूतिल्रेन न ततोभिन्राः, अ्रवयावयविभावोऽप्येकाये- 

परब्वान्र दोषावहः । तदभिन्रतासिदिलक्षणएल््ेऽप्यब्रमयादिषु यथा 

छथिग्यादोनामानन्दमये ब्रह्मणस्तथेव भेदेनोपन्धासः । 

तत् एतस्मिन् अपि अर्थे एष श्लोकः मन्तः भवति। 

असनत्रिति। ब्रहम भसत् इति चेत् कोऽपि वेद, स रसन् एव 

भवति। बह्म भस्सिद्ति चेत् कोऽपि वेद, ततः तस्मात् भस्ित- 



ॐ = | बदान्वसनन्वष्षः । {दश्र अ्र। 

वेदनात् षच्छिता; नं जनं सन्तं विदुः । दति । ` भानन्द्मयमनबलुक्तष्य 

ब्रह्मखो .भावाभावकेदनेन जुख्दोष्कथनात् ब्रह्मण एवाब्न सप्रधानल- 

मिति निरन्वयपक्ः । ब्रह्म युच्छमिति वाक्ये भ्रानन्दब्दायो गात्, ब्रह्म 

यच्छं प्रतिष्टाभ्यासाव् इयेवं सूज्राकरणात् सूतितत्वनाभ्यस्तलेने चानन्द- 

शब्दसरैव सूत्रल्लदभिमतत्वाख ब्रह्मानन्दमय दरत्यन्वथपत्तः 1 ̀ | 

 भर्व्वस्य विश्नानमयस्य यः अगो, तस्व अ्रानन्दमयस्य एव स्व 

शारोर राला. शरोर सब्ब म्ित्वरव्म वेति निरन्वयष्क्त; + लस्माद्ा , 

आअनन्दययग्दन्योऽन्तर चामा इत्यकथनादनन्धामलतवप्रदर्भनार्मत 

रोर श्ामेति निवचनं, एथिव्यादिसम्बैशरोरसम्बन्धित्वात् शरोर 

इति विशेषशशच्येत्यन्बयपक्तः । . ` 

मिताच्छयायां ब्रह्मसूषविष्ठ॑तौ तच्छब्देन ब्रह्मा, एतदि दं णब्देनान्र- 

शवार्दीख च्रराखग्य यद्धगराण्यानं हश्यते तस्मिन् मतद वसाम्नच् स्ववोज- 

्रस्तोति  खमन्वय्रप्रद्जिंकायामध्यायप्रपूर्तौ प्रदश्॑ते। एषास्य 
व्याख्मामशेलो--लेनो पक्रागन्वगतेन ईशचैतन्धेन क्ष अनन्दमयः 

यूः निचितं सद्टनतिरिक्व इति यावत् । स वां निखयेन $शचैताभिन्न 

शष जोवः\ तस्व युरुषविघत्ाम् ईण्वेतग्धयुरुष विधताम् भुत 

अयं जोवः+ तस्यैचेन्धस्य" दति । तच्छते , जोवद्धवे्रेऽप्रि पच्ित्व- 
कल्यनमन्र {२११1१ २--१९)* । 

कक्ड को पतिषदि बर,-~. 

-छः-कन्येशचः सव्वेविद् यसयष महिमा भुवि . 

दिव्ये ब्रह्मपुरे देष -योखपराताप्रतिषितः। 

मनोमयः प्राण्रीरनेता 

प्रतिषिकोऽत्र शृदयं संत्रिक्षय ` 

सदिश्ानिन परिप्न्नि धीरा . ; :: ` न 

भआनम्दक्छ्पसखतं दिमाति॥ ` 

“सत्यं न्रानमनन्त ब्रह्म” इत्य पक्रम्य .यथा. देहादिषु बह्मदस्न- 

मभिह्धितं, तथा “थः. सव्येन; दति ।- तज्रानन्तल्रमच “यस्पेष सदिमा 

`. ~... . = , ेदत्सम्वसखवध्यायपार्पवतच्याः । . एवमन्धन्न ८; 4 {¦ , 



। 4 । (1 अरोहदव 
वि ६ र ॥ । ॥ 6 ॥ ५ 

द्व क]; - मै । 

` ७1 अयव रषं अन्त॒रादिचये हिरेश्मयः युसषो 
दश्यते दिर ण्यभ्मण्ुदिरण्यकेय ` आप्रशणवात् ` सर््वएवं 
सुव [4 

तस्य यथा कष्यासंपुंण्डरौ कमेवमक्तिणौ वतस्योदिति 
नाम, स सर्ववभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ वे. सर्वेभ्यः 

 पापमभ्योव एवेद! ` . 

वश्यक च साम च गेष्णौ तस्मादुङ्ीधस्तस्पस्वेवो- 
द्वातेतस्य हि गातास एष ये चामुष्मात् पराञ्चो लोका- 
स्तेषां चेष्टे देबकामानाम् । चछा, १।२।६।६- द । 

सुचि” इति कथनेन भूमत्वम् । तच “निदितं शुदावां परमेव्योमन्" 

अच ब्रह्मपुरे व्यचि प्रतिषितः” इति + “मनोमयः? “प्राख्ररोस्नला? 
“भच प्रतिष्ठितः “हृदयं संनिधाय" ` “अआनन्दरूपम्* शरत्यादिभिः 
साम्थसुश्व यम् । यद्ति। भावमा सव्यन्नः सव्यैवित्, यश्य पष मञिम्पं 

कि्ूतिः शुधि लोके विगजत, एष मामा दिग्ये च्छीतनवति ऋह्धपुरे 

भनेसि प्रतिष्ठितः ; मनोमयः मनखयाधित्कत्, प्राख्यरोरनेसाः प्रासस्य 

शरोरस्य मैला नियन्ता--भ्ब्रमयादिष्वामशब्दष्य नियन्ुत्बेन प्रयोगात् ; 
श्रश्रं पिण्रूयास्, रदयं॑वबुद्ि' संनिश्वय समक्श्याप्य तत् आरतसतन्वं 

घोरः विक्नानेन विणिषटश्वानेन परिपश्यन्ति उपलभन्ते, यत् भाव्मतन्सवस् 

्नन्दरूपम् सर्व्वनधेदुःखप्रयासनह्ोनम् अरंख्तं खष्येधिकांरविभुकं 
` विभाति प्रकाशते । . एवमनुभवसिद्त्वन्तष्य दशयति 

माण्डगयोपनिंषदव्यवद्ितपूव्वैसुष्रुता सबव्मैकैेदाकश्िदान्तसमु्वाटन- 

कश्चि काऽ `युनरुदाद तव्या । - बिशेषनियोगोऽख्या -पधय्राय प्रपूत 
वैच्छंते "९ 

वदि कोत्या" सर्व्बग्वरमाधिदे विकतो पाख्धधं कवणद्यति अथेति । 

अथ.य.एष भअन्तंरादित्ये भगदिव्यय दिगा; : स्हिरग्छयदडूव 



८० | वेटानतसमन्वयः | , {श्यस। 

८। अथ य एषोऽन्तरक्षिखि पुरुषो दृश्यते सैवक_ 
तत् साम तदुक्थं तदाज्ञस्तदृब्रह्म तस्यैलस्छ तदेव रुपं 
यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ ती गेष्णौ यन्नाम तञ्चाभ \ 

सं एष ये चैतस्पादर्व्वाश्चो लोकास्तेषां चैट मनुष्य- 
कामानाश्चेति तस्य इमे वौ णायां गायच्येतं ते गायन्त 
तस्मात्ते धनसनयः! छा, १।२।७।५।६ । 
हिरर्मयः हिरण्यश्मशः, डिर्यकेशः अप्रणयात् प्रयो नखाग्रं नखा- 

ग्रेण सह॒ सव्धएव सुवण; भारूपः (६) पुरुषः--पुरिग्यनात् पूरयति 

ना स्रनातना अजगत् ईति पुसषः- दृश्यते सभाहितचेलोभिः, तस्य 

यया कभ्यासं--कपिर्येन श्रास्ते उपविशति-कपिष्ष्ठान्तभागङ्व 

लोष्ितं यवै पुर्डरोकौं पद्यं तत् एब तत् शव भक्षिणो मैते, तस्य उत् 

ति माम सव्वैपापेभ्यः एथग्भूतत्वात् । स एष देवः सर्व्वेभ्यः पाप्मभ्यः 

उदितः उश्रतः) य एवम् र्भणसम्यन्नं तं देवं षेद स--ड वै निदा 
रणे-- सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः पापेभ्यः उदेति खद्च्छति (ॐ) । तस्य रक् 

च साम च गीष्णौो पव्वैणो ; तस्मात् उन्रामत्वाटहक्सामगेष्णत्वात्-- 
उद्नोधः । हिं यस्मात् एतस्य उनुज्रः गाता, तस्मात्तु एव तद्धेतोरेव 
उङ्गाता। येच भरसुभात् भादित्यात् पराश्चः ऊद लोका; तेषं 

देवकामानां देवानां तल्लोकाधिष्ठातृशां कामानां काम्यफन्तविेषा णा 

सणष दष्टे तान् नियच्छति । ्रपहतप्रामत्वम्, ऋक्साभाच्यमकतया 

सव्यैकारणत्वं सर्न्वासकल्वं, सब्यैगानगेयलत्वं, निरदुःगं लोककाभमेशिन्तुल- 
श्चास्य परभेश्वरत्वं द शंयति (१।१।२०),। 

८। श्रथेति। अथ य एष अन्तरकिणि अच्णः मधे पुरुषः 

दश्यते, सा एव ऋक्, तत् साम, तत् उकथम्--भप्रगोतमन्तसाधंव 

स्तोचम्, प्रगोतमन्तसाध॑व पस्वम्,--अप्रगोतमनग्बरसाधयसुक्यमितिं 

स्सोजभेदः-- तत् यज्ञुः, तत् ब्रह्म श्रयो बेदाः ; तस्य एतस्य चान्ुष- 

पुरुषस्य तत् एव रूण, यत् अमुष्य भादित्डपुरुषस्य-हिरख्मय इत्यादि 



२१,५।]  शआारोषव्लोः! ॥- 
` *& ।. अस्य लोकस्य क्य गतिरित्याकाशो होवाच 

सर्व्वाशि ह वा इमानि भूतान्याकाशयदेव . ससुत्पयन्त 

पराकाशं प्रत्यस्तं यन्लाकाशोद्धेवेभ्यो ज्यायानाकाशः 
परायणम् \ ज 

स एष पगावरौयामुद्धौधः स पषोऽनन्तः प्ररोवरौयो- 

हास्य भवति परोवरौयसोह लोकान् जयति य एतदेवं 
विद्धान् परोवरौयाममुद्ोयमुपास्तं । छ, १।३।६।१।२ । 

--रूपम्, यौ श्रसुष्य ्रादित्यपुरुषस्य गेष्णौ तौ रठतस्वापि गेष्णौ, यत् ` 

अमुष्य उत् इति उद्रोध इवति-नाम, तत् एतस्य नाम। ये च 

एतस्मात् चान्लुषपुरुषात् भव्काञ्चः भर्व्वग्गताः लोकाः-^अादित्यश्चु- 

भूत्वाचचिणौ प्राविशत् द्रति खवणात् भादित्वादधस्था लोकाः-- तेषां 
मनुष्यकामानां मनुष्याणं तज्ञो काधिष्ठातृणशां कामानां काम्यमानफल- 

विशेषाण्णाम् स एष ईष्ट तान् निव॑च्छति। तत् तस्मात् ये शमे 
वोणायां गग्यन्ति गायकाः तै एतम् एव एतं चाश्ुषपुरुषम् एव ` 

गायन्ति । ल् तस्मात् धनसनयः घनलाभयुक्ञाः भवन्ति । पूर्मोक्- 
मपडतपा्मलादिकमस्य परमेश्वरत्वं दशयति । (१।१।२०) । पूप 

जाधिदैविक्यचाध्यास्मिकोति मेदः। 

€ । शरस्येति। शिलकः शालावत्यः, वचैकितायनश्च दारः 

तरह्मणौ प्रवाहणो जेवलिख कषज्रियजद्गोधे कुशलाः संवादं चक्रुः 

तज णलावत्यस्य प्रश्नोत्तरे जेवलेरुक्तिरियम् । भस्यः लोकस्य कागतिः 

इति शालावत्यभ्रगरोत्तरे जैवलिरुवाच--श्राकाश्ः इति । , कथम् ? 
सब्भाणिष्वेद्रमानि मूलानि स्थावरजङ्मानि भाकाशात् टव ससुत्- 

 प्रदयन्ते, भाकाश' प्रति अस्त' यस्ति भस्तं गच्छन्ति, काशः हि एव 

एभ्यः भूतेभ्यः ज्यायान्, आकाशः परायणं प्रतिष्टा । सएष अकाश 

परः वरोयान् उद्नीधः, स एष अनन्तः--“परत्वगुशत उत्लछष्टत्म्, 

११ 



9, वेदान्तसमन्वयः । _ ` (श्वच, 

 १०। प्राण इति होवाच सर्व्वाशिषहवा दूमानि 

भूतानि प्रागसेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युच्लिके सेषा 
देवता प्रस्ावमन्वायत्ता। छा, ९।३।९१९।५। 

९१९। गायवी वा इद सव्वं भूतं यदिदं किञ्च 

वाग्वे गायती वाग्वा इद् सव्व भूतं गायति च वायते च । 

वरोयसत्व' कालतो वस्तुतश्चापरिच्च्छिन्नत्वम्, श्रनन्ततवं॑देशतोऽपरि- 

च्छछिब्रत्वम्”-- इति ब्रह्माखतवषिंणो । यः एतत् एवं विहान् परो- 

वरौयांसम् परमामभरूतम् उद्नोधम् उपास्ते, शरस्य विदुषः परोवरोयः 

चरं परं विश््ितरं जवनं भवति, परोवरेयसः उत्तरोस्तरविशिष्ट- 

तरान् लोकान् च जयति। उत्पत्तिलयख्ितिदहेतुल, ज्यायस्त्व', 

सर्व्वोत्रट्रत्वं, वरोयस्त्वम्, अनन्तत्श्चा्र द्यत्याकाशस्य परमेश्वर- 
लम् । (१।१।२२) । 

१० 1 ऋपिश्वाक्रायगी धनाथ यज्नप्रहत्तं कचिद्राजानं गत्वा प्रस्ता 

ष्येयदेवताविषयेऽनभिन्नतायां महदनिष्टं भवेदितिभोतिमुदपादयत्। 

तवः प्रस्तोता भौतः सेन् तमण़च्छत्-- कलमा सा देवतेति। तदुत्तरे 

सं पुनरुवाच प्राशः इति । कथम् ? सतव्वाखणिड वै दमानि भूतानि 

प्राणम् एव अभिसंविग्रन्ति तस्मिन् लोनानि भवन्ति, प्राणम् श्रि. 

लच्योक्त्य उञ्जिहते उद्गच्छन्ति जन्मकाले, सा रषा टेवता प्रस्तावं 

सासः प्रथमभागम् च्रनु आयत्ता अनुगता निरि्टा। उतपत्तिलय- 
खक्णात् प्राणोऽ्र ब्रह्मेव । (१।१।२३) । 

१९१। श्रथ गाथचोसुखेन ब्रद्मोश्यते गायक्रीति। इद् संव्धं भूर्तं 

प्राण्जिातं यत् ददं किच स्थावर" जङ्कमं तत् सव्य नायच्रौ धै णव । 
वाक् वै गायनौ, वाक् वा इदं सव्मै भूतं गायति--असौ गौः असी 
अश्वः इति-शब्टयति च, नायके च--अ्रसुष्ान्मामेषीः किं से भय- 

सुलितम् इत्यादि र्ति च। 



६ 
ट 
८ 
| 

धावे सा गालौयं वाव सा येवं परथिब्वश्यार हौदप् 

सब्वे भूतं प्रतिषठितमेतामेव नातिश्रौयते 1 
यावेसाप्रृथिवौयं वाव सा यदिदमस्पिन् पुरुषे 

शरौर्मस्पिन् हौमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नाति 

शोयन्ते 1 

येतत् पुरुषे शगरमिदं बाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः- 

युरुषि ृदयमस्िन् हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नाति- 

शयन्ते । 
सेषा चतुष्यदा षड़ विधा गायवौ तदं तहटचाभ्यनृक्तम् । 

यावै सा सञ्यभूतलक्षणा गायत्र, ष्यं वावसाथा द्यं थिवो। 

कधं पुनरियं गायन्रोत्यु्यते ? भ्रस्यां एधिव्यां हि दरदं सव्पै' भूतं 

प्रतिष्ठितम्, एतां एथिवोम् एव न श्रतिभौयते न भतिवत्त॑मे | 

यावैसा गायकौ, इयं वाव सा दरदम्। किन्तत् १ अस्मन् 
पुरुषे काय्यकारणसंघाते यत् इदं शरोरम्, श्रस्मिन् हि इमे प्रणा 

भूतशब्द्वाच्याः प्रतिष्ठिताः, एतत् शरोरम् एव प्राणाः न परतिश्ोयन्ते 

न अ्रतिवन्त्ते । | 

सा एषा गायतो चतुष्पदा षड्क्तरेः पादगणनया पादचतुषटययुक्षा, 
षड्धा वाग्-भूत परथिवो-शरोरषृदयःप्राणरूपा । तटेतत् अस्मिन्न 

ऋचा मनश श्रम्यनक्तम् प्रकाशितम् ;- 

चतुष्पदा षड्विधा गायजोति यावान् ब्रह्मणो विकारो व्याख्यात 

स्य गायत्रयाख्यास्य ब्रह्मणः तावान् महिमा विभ्रूतिविस्तारः, ततो 

ब्रह्मणो विकारात् सत्यरूपोऽविकारः पुरुषः ज्यायान् महत्तरः । सव्वाश्छि 

भूतानि मेजोवन्नारोनि भरस्य पुरुषस्य पादः ; विपात्- वेयः पादः 
प्रस्य सोऽयं तरिपात्-असतं पुरुषाख्यं दि वि- समस्तस्य गाय गाक्मनो 

धो तनवति खातमनि--स्ितभितिशचेषः ; 



४ वेदान्तसमन्वयः । [थ भ! 

तावानख महिमा ततो जाया्श्च पुरुषः पादोऽखख 

सर्व्वा भूतानि चिपादस्याख्तं दिवौति । 
यदहेतद्रह्मे तीदं वाव तदयोऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो 

योवंस बहधा पुरुषादाकाशः, | 

अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष अकाशो यो वे सोऽन्तः 

पुष श्राकाशः 
अयं वाव स॒ योऽयमन्तर्हृदय भआकाशस्तदेतत् पृण- 

मप्रवत्तिं पुर्णामप्रवर्तिनौं थिय' लभते य एवं वेद् । 

च्छा ३।५।१२ । २-< । 

यत् वाण्तत् वत्रिपादख्तं ब्रह्म इति--गायचौसुखेनोक्तम्- दर्द 

वाव तत्, तत् ददम् एव । किन्तत् ? पुरुषात् बह्निं वड्धिःय 

अयं सम्भुखस्थः श्राकाशः खर्डभ्यूताकाणशः, पुरुषात् बहिघी बहिः यः 
स टूरस्थः श्रषर्डभ्नूताकाशः ; अयंवाव स आकाशः यः ब्र्यं सम्धु- 

खस्थ; अन्तः पुरुषे शरोरे आकाशः खर्डाकाशः, य एव स दूरस्थः 

अन्तःपुरुषे शरोरे श्रखर्डा काश 

अयं वाव स ्राकाशः यः अयम् अन्तद्धुदये हत्पुण्डरोके राक) 7 ; 
तत् एतत् मायन्रुपपाधिकं हादकाणाख्य' ब्रह्य परशं सन्परगतम् ~भवत्ति 

न कुतथित् प्रवत्तिंतं . शोलमस्य--क्रियानघधौनम् भनुच्छित्तिघश्धकं। 

य एवं पूर्णमप्रवरत्तीतिषैदसपूखाम् अग्रवस्तिंनोम् चनुच्छेदास्मिकां खयं 
विभूति लभकते। अन्तवद दौति सेदेन विधाकाशः । तत्र दथ्यन्त- 

व्वेन्तिदटथ्यतोतत्वेन खठण्डाखण्डभेदो वोध्यः । बद्िराकाश्नो जागरित- 

सानम्, चन्तराक्राशः स्वप्रखानम्, दत्स्थाकाशः सुषुपिस्थानम् । 

बहिराकाश दृध्यन्तव्धैत्ति तमस्य बाद न्दरिय विषयम्, टथ्चतौलन्छन्यधा- 

 चिन्तनासामर्थ्वत् मानसग्राश्, ताभ्यामेव चाखण्डत्वमस्य । अन्तः 
पुमः खप्रगोचराकाशो - दिवेदेवेति निव्विवादम् । दयान्तन्ध्या- 
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१२ अथ यदतः परो दिवो ज्योतिद्रौप्यते विश्वतः 

पेषु सर्व्वतः पृष्ेषु अनुत्तमेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्य- 

दिदमश्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिस्तस्येषा दृष्टिः । 

यत्रेतदस्मिञ्छरौरे सधस्पशेनोग्पिमानं विजानाति, 

तस्यैषा शरुतियवेतत् कर्णावमिगद््य निनदमिव नदथुरि- 

काशः सुषुपौ श्रखरडवचिदटाकाशः, सुतरां न तत्र खण्डाखण्डमेदं रद्ध णम् । 

सरव्वामकलत्वेन भूलादिपादत्वेन पूणैत्वेनापरिच्छेव्यत्वेन उपास्यत्वन च 
ब्रह्मज्नापनात् गायलु्रपाधिकब्रह्मोपास्तिविषयमिदं कन्यम् । (१।१। 

२४५--२७ ) । 
१२। गायतुग्ाधिन्र्मोपास्तयनन्तरं तदनुरूपोपास्तान्तरमाद 

अथेति । नदि पुनः कोऽपि प्राणकराणि सखायत्तान्यकुव्यैन् ब्रह्म 

सात्तात्कारक्षतक्षत्यो भवेत् ; श्रतो रदयस्य पञ्चच्छिद्राणि स्वगलोक- 

म्रासिद्ारग्बूतानि प्राणक्रियास्थानानि चन्तुःखोचवाद्लनोनभोरूपान्ादि- 

त्य चन्द्रमोऽग्निपञ्जन्यवायुदेवतानि दारपालत्वेन र्द्ौतानि। भ्रतएवाद 

भाष्यकारः-- “स य एतान्-.----उपासनया वशोकरोति स राजपाला- 

निवोपासनेन वशोक्लत्यः तैरनिषारितः प्रतिपद्यत... --.राजानमिव 

हां नद्ध" कृति । तदेवोखते-अथ यत् अन्तः असुष्मात् दिवः 
द्युलोकात् परः परस्तात् ज्योतिः टौप्यते, तत् इदं वाव एव विश्वतः 

ृष्टेषु--“विश्वस््रात् प्राणिवरगदुपरिदइति ब्रह्माखतवपिं णौो--सब्धैस्मात् 
पर्ेषु--“सव्धैच्मात् भ्ूतादिलोकात् सब्धैसंसादमणर्डलादुपरिः इति 

ब्रह्माखूतवषिणो--टोम्यत इति शेषः । तत् यत् अस्मिन्  अन्तःपुरुषे 

शरोर च्योतिः-- जाठरे ज्योतिषि भधस्तम्-- तस्य ज्योतिषः एषा 

हृष्टिः दश्नोपायः । 

कषा ? यत्र यस्मिन् काले एतत् उष्मामुभवनं यथा स्यात् तथा 

अस्मिन् शरोरे संसपर्गेन उश्िमानं जानाति अ्रमुभवति । तस्य ज्योतिष 
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वाम्नेरिव ज्वलत उपग््रणणेति, तदेतद्ृष्टञ्च शरुतञ्चेलयुपासौत 

अच्तृष्यः रुतो भवति य एवं वेद य एवं वैद \ 

छा, २।५।१२१७।८ । 
१३। मनो ब्रह्मेवयुपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैबतमा- 

काशब्रह्मेलुभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मच्चाधिदेवतञ्च । 

एषा युतिः अवष्छोपायः ३ कषा १ यत यस्मिन् काले एतत् निनदानु- 
भवनं यथा खात् तथा कण्णं अपिगृष्य अपिधाय निनदम् दब रथ- 

घोषम् इव ज्वरतः श्रग्नेः नदथुः निनादः इव उण्णोति । तत् एतत् 

ज्योतिः दृष्ट च तं च इति उपासोत। किमस्या उपा्षनायाः 
क्वम् ? यरवं यथोक्लौ गुणौ केद--दिरभ्यास भादराथेः- स उन्तष्यः 

दभंमोयः युतः विश्चुतः च भवति 

भ्यदत्तः परे दिवो ज्योतिः" इत्यत्र यच्छब्देन पूव्मैवाक्वगलययु- 
सम्बच्धिव्रह्मपरमशत्-- “पादोऽस्य सव्व भूतानि तिपादस्यासतं- 

दिवि शति पादसलम्बन्धोऽत्रोपतिष्ठते तेन च ज्योतिश चतुष्पाद् 

ब्रह्मेव (१।१।२४) । 

१३२१ ^मनोमयः प्राणशरोरो भारूपः सत्यसङल्पय अआआकागास्ा" 

(२।५।१४।२) इत्यत मनोमय श्राकाशामेत्यखमस्त ्रद्मर््कटरुक्ता, इह 

तु मनभाकाश्योः समस्तवब्रह्मटृिविधानाथं भरारी मनोन्रह्मेति। 

अष्यामशग्द्ः करखपरः, अधिटेवशष्दः करणाधिष्टाटटेवपरः, श्र धिभूत- 

प्यब्दो विषयपर इति भटो वोध्यः। मनुतेऽनेनेति ममः ्न्तःकरणं 

तत् ब्रह्म इलि खउयपसोतत । मनसि ब्रद्महटड्टिरिति अध्याकम्। भध 

आआकाथः बह्म इति भधिदेवतम् । उभयम् अध्यग' च श्रधिदैवतं चं 
उभयम् भ्रादिष्टम् उपदिष्टः भवति । मनसा सच्छे यु पलभ्यते ब्रह्म, 

अतस्तदाविभूतस्रेन ब्रह्मदभमं योम्यभमेव । काशः स्न्मतः सूच्छो 
निरुपाधिकः, अलो हि कस्िन् नह्मदर्गनम् । | 
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तदेतच्तुष्याद् ब्रह्म--वाक् पादः प्राणः पदशः 
पोटः मोच पादंडत्यध्यात्मम्, अथाधिदैवतमनमििः पादो 
वायुः पाद भादित्यः पादो दिशः पाद बृ्यभयमेषादिष्ट 
भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतञ्च । 

वागेव ब्रह्मशश्चतुथंः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा 
भाति च तपति च, भाति च तपति च कौर््यां यशसां 

ज्मवच्व॑सेन य एवं षेद । 
प्राण एव ब्रह्मण्तु्थः पादः, स वायुना ज्योतिषां 

भाति च तपति च, भाति च तपति च कौखा यशसा 
ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेदं । 

तत् ख्तत् सनैश्राख्य ब्रह्मं चतुष्यात्--वाक् पादः, प्राणः धाद, 

चन्तुः पादः, खोक पादः दति अधात करगपरत्वात् ¦ प्राणोऽज 

घ्राणः । श्रथ श्रनन्तरम् ्रधिदैवतं चतुष्षार्--अमनिः पादः, वायुः 

पादः, आदित्यः पादः, दिष्टः पादः। इति भधान च भ्रधिदेवं च 
उभवम् एव श्रादिष्टम् उपदिष्ट भवति । 

वगमेव मनसः ब्रह्मणः चतुधेयादः, सोऽग्निना अरधिदैवतेन ध्योतिषा 
--ज्नानाकारतवात्-भाति च दौप्यते, तपति च सन्तापं चीष्श 
करोति। य र्वं षेद कौला वसो ब्रह्येवक्चसेन बेदाधमयनजनितः 
गुणोत्कर्षभ्रभाषेम भाति च तपेति च॑। वाचैव मभसो ` वाक्यकारेण 
बददिरभिव्यक्तिरतस्तस्थाः प्राधान्यात् चतुथ॑पाटत्वम् । “तेलष्टताव्ाम्नं - 

याशनेभेष्ठा वाक् भाति च तपति च वैटनायोवृशाषवतो" इति भाष्य- 

कारः । सेजोऽपिष्ठानेन वाचि ब्रह्माविभीवोऽनुभूयनेऽतोऽम्निनाधि- 

देवतेने्य कविरिति सरललसिदान्तः 

प्राणः एव च्राणः एव ब्रह्मणः चतुधेः पादः, ख अघुना श्योतिषा 

मन्धासना भाति च तपति इत्यादि पूञ्येधत् । 
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चच्ुरेव ब्रह्मणश्चतुयः पादः, स भदित्येन श्योतिषा 

भाति च तपतिच, भाति च तपति च कीया यशसा 
त्रह्यवच सेन य एवं वेद् । | 

श्रोचमेष ब्रद्मयश्चतुथः पादः स दि म्मिर्ज्योतिषा भाति 
च तपति च, भाति च तपति च कशया यशसा ब्रह्मवच्च - 
सेनय ण्वंबेद्यण्वंवेद। चछा, ३।५।१८।१--&। 

१६। ब्रह्मणश्च ते पादं त्रवाशौति, बवतु मे 
भगवानिति तस्यै होवाच प्राची दिक्कला, प्रतीची 
दिक्षला, दक्षिणा दिङक्षलोदौचौ दिक्षलेष बे सोम्य चतु- 

ष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान् नाम । 

प्सुः एव ब्रह्मणः चतुथः पादः, स भादित्येन ज्योतिषा रूपग्रद- 

णाय भाति च तपति इत्यादि पूव्ववत् । 

खोरम् एवः ब्रह्मणः चतुध॑पादः; स दिम्भिः ज्योतिषा शब्दग्रणाय 

भाति च तपति न इत्यादि पूव्चैवत् । 

विद्याफलं सन्त्र समानं, ब्रह्म सम्परस्तिरदृष्टः फलम्} यवं वेद 
ति ददिरुक्तिदंभंनसमाष्यथी । (४।१।५) । मनश्रादिषु ब्रह्मदृष्टिः, न् नु 

ब्रह्मणि मन ब्रादिटष्टिः, राजयुरुभे राजटृष्टिनं तु राजि राङसर्ष- 

टृषटिः। उत्कुष्टटृटिडिं निक्ृष्टेऽघयसितन्येति लौकिकन्धायः । 
१४। दुब्बैलानां गवां चत्वारि शतानि सह स्नेणापूर प्रत्ाबत्तिं- 

तव्यभित्याचार्य्ये शादिष्ट न्रद्यचारिणं सत्यकामं जावालं सहस्रसंख्या- 

प्रपूत्ति कालएव ऋटषभादयो ब्रह्मोपदि दिशः । तत्र प्रथममायाथ- 
कुलप्रापणायोत्सुकस्यषभस्योपटेशः । वायुदेवताप्रवे शाद्बलोवर्हौ मनुष्य- 

प्रतिवचनवानभवदिति मष्यकारः। स पुनराह ब्रह्मणः चते तुभ्यं 

पादं ब्रवाणि इति। सत्यकामः प्रतिवचनं ददौ-भगवाम् मे मद्य 
ब्रवोतु इति। तस्मै सत्यकामाय पुनः. स उवाच-- प्राचो दिक्ला 
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स य एतमेवं विदा्खतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 

बानि्युपास्ते प्रकाशवानस्िंज्लोकै भवति, प्रकाशवतीह 
लो काञ्चयति य. एतमेवं विदा ञ्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणः 
प्रकाशवांनिल्युपास्तं । 

बरह्मणः ते पादं त्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 

तसै होवाच पुथिवो कलान्तरिच्तं कला यीः कला समुद्रः 
कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पाटो ब्रह्मणोऽनन्तवान् नाम । 

सय एतमेव विद्ाएश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवा- 

नित्युपास्ते ऽनन्तवानरस्मिज्लोके भवति, अनन्तवतोह लोका- 
यति य एतमेवं बिदाश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्त- 

वानिल्युपास्तं । 

ब्रह्मणः पादस्य चतुर्योभागः, एवं प्राचो दिङ्ना, दक्तिणा दिक्कला 

उदटोचौ दिक्रसा। & सोम्य, एष वै प्रकाशवान् नाम ब्रह्मणः चतु- 

ष्कलः-- चतसः कैला अवयवा वस्य सोऽयं चतुष्कलः--पादः। 

सय णतम् एवे विह्ान् प्रकाशवान् इति गुणेन ब्रह्मणः चतुष्कलं 

पादम् उपास्ते, स अस्मिन् लोके प्रकाशवान् प्रख्यातः भवति। सतै 

पुनः प्रकाशवतः लोकान् जयति प्राप्नोति य एतम् एव विदान् 

प्रकाशवानिति चक्ुष्कलं ब्रह्मणः पादम् उपास्ते । भगिनि; ते पादं वक्ता 

दत्य॒क्ता ऋषभ उपरराम । 

परदयुर्गोभिराचाखकृुलाभिसुखं प्र स्थतं सायमग्निचरणप्रहत्तं तम- 

भ्निरुवाच--हे सोम्य, ते तुभ्यं ब्रह्मणः पादं ब्रवाणि इति । स प्रत्युवाच 

 -भगवान् त्रवोतु मे मह्यम् इति । तस्मै सत्यकामाय स पुनरुवाच-- 

छथिषो कला, भ्रन्तरिक्त' कना, द्यौः कला, समुद्रः कला । ₹ई सोम्य, 

पष वे अनन्तवान् नाम ब्रह्मणः चतुष्कलः पादः । 

सय णतम् एवं विहन् श्रनन्तवान् इति श्रनन्तत्वेन गुणेन ब्रह्मणः 

१२ 



५ वेटान्तसमन्वयः । [श्य 

ब्रह्मणः सोम्य मे पादं ्रवाणीति ब्रवौतु मे भगवा- 
निति, "तस्ये होवाचाग्निः कला सूय्थः कला चन्द्रः कला 
विद्युत् कलैष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बरह्मणो ज्योति- 
प्मान्नाम । | 

स य एतमेवं विद्ार्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोज्योतिष््रा- 

निल्युपास्ते ज्योतिष्रानस्धिंल्लोकषे भवति, ज्योतिष्प्रलोह 

लोकाञ्चयति य एतमेवं विद्दाधश्चतुषकलं पादं ब्रह्मगो- 

ज्योतिष््रानिव्युपास्तं । 

ब्रह्मः सोम्य ते पादं ्रवाणशोति ब्रवीतु मे भगवा- 

चतुष्कन्तं पादम् उपास्ते, स अस्मिन् लोके अनन्तवान् श्रविच्छिन्र- 

सन्तानः भवति । खतं पुनः अनन्तवतः ब्रह्लयान् लोकान् जयति, 

य एतम् एवं विद्धान् ्रनन्लवानिति ब्रह्मणः चतुष्कलं पादम् उपास्ते । 

ंमम्त पादं बक्तव्युक्ताम्निरुपरराम् । हंस आदित्यः । 

पूव्यैवत् सायमग्निचररप्रवत्तं तं हंसउवाच--हे सोम्य, ते तुभ्य 

ब्रह्मणाः पादं ब्रवाणि इति । स प्रल्युवाच--भगवान् मे मद्यं त्रवोत् 

दति। तस्मै सत्यकामाय स उवाच--अ्ग्नि; कना, स्थः कला, 

चन्द्रः कलाः, विद्युत् कला। हे सौम्य, एषवे ज्योतिस्मान् न .4* 
ब्रह्मगा: चतुष्कलः पादः । 

सय णतम् एवं विदान् ज्योतिमान् इति गुणेन चतुष्क्रलं पादम् 

उपास्त स श्रस्मिन् लोके ज्योतिख्ान् टोसियुक्ः भवति। स्ते पुनः 

ज्यातिष्मतः लोकान् जयति, य एतम् एवं विहान् ज्योतिसमानिति 

ब्रह्मणः चतुष्कलः पादम् उपास्ते । मद्रुः ते षदं वक्चेत्युक्ला हंस 
उपरराम । मद्रुजलचरपकिविशेषः “स चाप्स॒ सम्बन्धात् प्राणः” इति 
भाष्यकारः । 

पून्वैवत् सायमम्निचरयाप्रहत्त' तं महुरुवाच--े सोम्य, ते तभ्यं 
ॐ 



श्य भ।) सआरोहवल्लो | र? 

निति तस्मे होवाच प्राणः कला चचुः कसा श्रो कला 
मनः कलेष बे सोस्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः आयतन- 

वाच्नाम। 

सय एतमेवं विदारश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण अआयतन- 

वानिव्युपास्तं आयतनवानश्ंल्लोके भवति, आयतनवतोह 

लोकाञ्चयति य एतमेवं विद्ारञ्चतुघकलं पादं ब्रह्मण 

आयतनवानिलयुपास्तं । का उ, ४।६।५२--८ । 

ठ, आ €।१।१--७ । 

ब्रह्मणः पादं ब्रवाणि दइति। सप्रत्युवाच--भगवान् मे मद्यं त्रवोतु 
इति! तस्मै सन्यकामाय स उवाच--प्राणः कला, चकुः कला, ओोचं 

कला, मनः कला। एष वे श्रायतनवान्- सर्ब्टेषां भोगानाम् 

अआयतनं मनः तत् यस्िन् विद्यते स आ्रायतनवान् श्रवकाशवान् वा-- 

नाम ब्रह्मणः चतुष्कलः पादः । 

सय एतम् एवं विद्वान् भायतनवान् इति गुणेन ब्रह्मणः चतेष्कल' 

यादम् उपास्ते, स अस्मिन् लोके ्रायतनवान् भ्राखयवान् भवति। 

खतं पुनः ्रायतनवतः साउकाशान् लोकान् जयति, य एतम् एवं 

विदान् अ्रायतनवान् इति गुणेन ब्रह्मणः चतुष्कल' पादम् उपास्ते । 

यत्ते कश्चिदत्रवीत् सच्छ्वामेति। भ््रवीम्मो जिला क्लिनिवाग्े ब्रह्मेति यथा माटमान् 

पिरटमानाचाव्यबान् ब्रूयात् तथा तच्छ लिनोऽत्रवौद् वाग्वं ब्रहमेत्यवदती हि किस्यादिति ) भन्रवौत्तु 

तं तस्याधतनं प्रतिष्ठाम् । नमे तत्रवौदिलति। एककपाद् वा एनत् सम्राडिति) सते मौ 

ब्रहि याञ्ञवल्क । 

वागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रज्ञत्येनदुपासौत। का प्रज्नता याश्नषवरूछा | षागेव समाडिति 

षोवाच। वाचावे समाड. बन्मुः प्रज्ञायत कग्वेदो यनजुर्व्येदः सामवेदोऽधर्व्वाङ्गिरस इतिहासः 

पुराणविदा उपभिषदः श्रीका; सू वाण्यनुव्याख्यानानि व्याख्ट्यानानौर- इतमाशितिं पायितमयच्च- 

लकः परश्च लोकः सत्भाखि घमभूतानि वाचेव समा प्रन्नायन्ते बाग्बं सम्राट् परमं ब्रह्म । ननं 

भाग् जहाति सब्वायेनं भूतान्यभिरक्न्ति दव मूता ?वानप्ठेतिय एवं विदानेतदुपारूे । दस्ता 



<र वैदान्तसमन्वयः । = (स्म ०। 

षमः सहस. ददामीति होवाच जनको वदेः! स .इीवाय याश्रवस्कय्ः पिता मेऽमन्यत 

नाननुशिष्य ईशते । २। ¦ 

यदेव ते कञचिदन्रवौत् तच्छ, णवामेति। अब्रवौग्ध उदङ: शौखायनः प्राष्य चे ब्र्रेति यया 
माटमान् पिमानाचाय्येवान् ब्रूयात् तधा तच्छील्वायनोऽब्रवीत् प्राष्छो ॐ ब्रह्मोव्यप्रा्यतो हि कि 
स्यादिति। अनत्रवौत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् । न मेऽत्रवौदिति। एकादा एतत् सम्राडिति, 

सतेनोब्रूद्धि याज्ञबल्का। प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमिलयेनदुपासौत। कां पियत) 

यान्तरा) प्राणएव समाडिति होवाच प्राणस्य १ समाद् कामायायाज्य' याजयन्यप्रतिग्धद्यग्य 

्रति्टह्ञालपि तव वधाशङ्कं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव समाद् कामाय प्राणो ठ मार् परमं 

ब्रह्म । मैनं प्राणो जद्ाति सन्धारीान भतान्यभिक्रन्ति ठवी भूत्वा रैवानप्येतिय एवं विदाने- 

ृष्छपषभः सहस्रः ददामीति हौवाच जनको बैदेष्हः। स होवाच यान्नवन्कयः तदुपास्त । 

पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य रतेति । ३। 

यदैव ते कश्चिदन्रवषैतच्छ.णवामेति | न्रवौर््रं वर्करा खत्वं व्रद्मेति यधा मादटमान् पिठ 

मानाचाय्यवान् त्रयात् तथा तदार्णोऽन्नरवौद्न्ञवे ब्रह्मत्यपश्यती हि कि स्यादिति। अत्रनीत्तु नै 

तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् ¦ नम ऽव॒बौदिति। एकपादा एतत् ससाड्ति। सवेन ब्रूहि यात्रवल्का। 

चन्ुरवायतनमाकाशः प्रतिषा सत्यमिन्यनदुपासौत। का सत्यता याज्ञवल्कय । चक्सुरेव सस्राड्ति 

टये वाच चद्धषा वे सम्राट् प्यन्तमाहरद्राचतौरिति। स आद्ाद्राचमिति। चत् सन्यः भवति, 

चन्त सम्राट. परम वृद्धय । नेन चक्लज॑हाति सन्वाग्यं न भूतान्धभिरक्तन्ति दैवो भृत्वा देवानप्येति, 

य एव" विडानेतदुपास्ते \ हस्छ1षेभ सदस ददामौति द्ीवाच जनक वर्रृहः। स होवाच 

याज्ञवल्कय; परिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य रतति। ४। 

यदव ते कश्चिदवबर्वःत् तच्छ.ण्वामेति। अवृवोन्ं गद्भोविपीतौ भारदाजः शोच वे 

बृद्धि यथा माढमान् पिटमानाचावान् ब्रूयात् तथा तद्नारदाजौऽबुवौच्छोचः वे बुह्यंत्य- 

ष्टग्लतं हि कि स्यादिति। अनृवीत्तु ति तस्यायतनं प्रतिष्ाम् | नमे उवृवौदिति। एकः. 

एतत् समाडिति। सवेन ब्रूहि यान्नवल्कया। ग्रोचमेतायतनमाकाणशः प्रतिष्टाऽनन्त व्येन 

दुपासमीत। काऽनन्तता याज्ञवल्कय ? दिश्एव समाड्ति होवाच, तस्मादं ससाङ्पियां काश्च 

दिभ' गच्छति नवास्या अन्त गच्छन्यनन्ता दि दिशौ, दिणोवे समाट दो" खाबःवे ममर् 

परमः बृद्य। नैन" यौत जदह्टाति सन्ाग्यनः भूतान्यभिरक्षन्ति देवौ मृत्वा देवानप्येति य एव 

विद्धानेतदुपाम्तं । दष्टपषभ" सदस ददामौति, द्रौवाच जनकौ बेदटेहः । सदह्ीवाच यान्नवल्कयः 

पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य इरतेति । ५। 

सदेव ते किदबुवौच्छ,णवामेति) अब्रवीन सल्यकामौ जावालो ममौ ठे बह्मोति यथा 

माठमान् पिढमानाचा्यवान् ब्रूयात् तथा तन्जावालोऽबुवीन््रनो वे बुद्मव्यमनसो डि कि 

स्यादिति । अवुवीत्तु तै तस्याधतमः प्रतिप्राम्। न मेऽबुवीद्धिति। एकपाडा एतत् समूाड्ति। 

सवनी ब्रूहि याज्नबन्का । मन एवायतनमाकाशः प्रतिषाऽऽनन्दडन्येनदुपासौत। का श्रान- 

न्दता मातन 1 मन `एव समुाड्ति होवाचः मनसा व सम्राट छ्तियसमभिद्ाश्यते सां 



देष |) 

परतिक्रप्रः पुरी जायते ख अगनिन्दो मनौ > स्माद. परम ब्य । ने मनो नङाति सव्व 
भूतान्धभिरचन्ि देवौ भूलवा दैवागप्येति य एवः विदानेतदु्पसते। इसटाषभ सश््ः, ददामौति 

होवाच जनकौ वेदेष्टः। कै होवाच याश्रवल्कयः पिता मेऽमन्यत मानञुधिष्य हरेतेति ।*€ । 

यदैव ते कञ्िदब्बौत् सच्छ,यवामेति। भववीन््े विदग्धः शावील्यो इदयं वे वर्धति यथा 

माठमान् पिटमानाचाधवाम् त्र. यत्तथा सच्छाकर्धोऽखवीषद्धदयः वे युष व्यहृदयस्य दहि कि" 

स्यादिति। भ्रवुवौत्त्, ते तस्याट्तन" प्रतिष्ठाम् । न मेऽवृवीदिति। एकपाडा एतत् समूाडिवि । 

स वै नी ब्रहि यान्नवल्कय । हदयमेवायतनमाकाशः प्रतिष्टा स्थितिरि्येनदुपासौत। का 

स्थितता यान्नवल्कया । शदयमव समाडितिषङ्ोवाच, दयः बे समुट. सबव्वेषां भूतामामायतन 

हृदयः वे सर्व्वेषां भूतान प्रतिष्टा, हदये दयेव समूाट. सनाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, 

हृदय वं समुाट. परम" ब्म । नैनः हृदयः जद्धाति, सबाग्येन' मूतान्धभिरचन्ति टवी भूत्वा 

देवानप्येति य एवः बिहानेतदुपास्तं । र्ट 1षम सख ददामीति हौवाच जनक बेटेद्ः। स 

होवाच याज्वल्क: प्रिता मेऽमन्धत नाननुशिष्य हरेतेति । ७9 । 

पशप्रग्नोभयप्रायि तया प्रस्रानुलयाप्य प्रस्रोत्तरानन्तरं जनको यान्न 

वल्क प्राय पशून् दातुसुदयच्छत, सतुन तान् स्लोक्लतवानिति तयोः 

संवादः । 

(२) प्रथमं याज्ञवल्कय अाद--यत् एव ते तुभ्यं कित् अ्राचायः 
| 

श्रव्रवोत् तत् णकाम इति । जनक अआह-जित्वा नामतः शिलिन- 

स्यापल्य" शेलिनिः भ्राचायथः मे मद्य वाक् एव ब्रह्म इति श्रत्रवोत् । 

माटमान् पिदमान् ्राचायथवान्- मालः पित ाचाय्यतोऽमुश्सन- 

लाभाच्छुद्टवुदिः-- प्रचायः यथा ब्रूयात्, तथा तच्छंलिनः स ओेलिनः 

वाग् एव ब्रह्म इति ; वदतः स्रूकस्य विं स्यात्- दहायंममुत्धंम्- 
इति अत्रवोत्। यान्नवल्कोऽजिन्नासतल--तस्य ब्रह्मणः भ्रायतनं 

शरोरं प्रतिष्ठाम् ्राखयं च तु किम् ते तुभ्य अत्रवोत्। जनकः 

प्रत्यवोचत्--न मे मद्यम् अव्रवोत् इति । याक्ञवल्का आह--एतत् 

--तरिभिः पादः शन्यम्--एकपाद् ब्रह्म इति । जनकः प्रत्युक्तवान्-- 

डे यान्नवल्कयः, स त्वं विशेषन्नानवान् नः अरस्मभ्यः ब्रूहि । स चाषह-- 

वाग्दे वस्य ब्रह्मण्प; वाग् एव वागिन्द्रियमेव अ्रायतनं शरोरम्, ्राकाशः 

अव्याञ्जताख्यः--उत्पत्तिख्ितिलयकासेषु-- प्रतिष्ठा आशयः, उपनि- 

षत् - प्रक्ना दति--वागिति पूर्म्बक्तेनेकपादेन प्रन्नति चतुधपादः; 



वेटान्तसमन्वयः । [र्य म) 

जन कोऽजिन्नासत- हे 

< ४ 

एवमन्यव--एनत् एतत् ब्रह्म उपासोत। 

याज्वल्करा, का प्रन्रता ? ह सम्बाट्, वाग् एव-न वाचो व्यतिरिक्ता 
द्ति। स पुनः उवाच-कथम् ? हे सम्बार्, वाचा एव-भस्माकं 

बन्युरिव्यक्ग-- बन्धुः प्रन्नायते, तथा ऋम्बदः, यजञेव्व दः, सामवेद 

श्रथव्यीङ्धिरसः, इतिहासः, पुराण्विद्या, उपनिषदः, स्लोकाः, सूजाणि, 

अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि ; इष्टं यागनिमित्तं, इतं होमनिमित्त, 

श्राशितं श्रब्रदाननिमित्त', पायितं पानदाननिमित्त--षन्यजातम् ; 

रयं च लोकः, परः च लोकः सव्यीणिच भूतानि, हे सम्न्ार्, वाचा 

एव प्रन्नायन्ते, अतः, हे सम्ब्राट्, वाक् एव परमं ब्रह्म । य एवं विद्वान् 

एतत् ब्रह्म उपास्ते, तम् एनं न वाक् जहाति, सन्धि भूतानि एनं 

स्रक् चन्दनवस्त्रालङ्गरादयुपद्ारापेणेन अभिरच्तन्ति, खयं देवः भूत्वा पुनः 

शरोरपातोत्तरकालं देवान् भ्रप्येति श्रपिगच्छति। वैदेहो जनकः 

पनरुवाच--हस्त्यृषभं ह स्ति तुल्यः ऋषभः यस्मिन् तत् स्तु गषभं सहस्त्र 

ददामि डइति। स यान्नवलक्यः पुनरुवाच-अननुशिष्य शिष्यं कछताथ- 

मल्ल्ा--शिष्यात् घनम्- न श्रेत न ग्ण्ह्लोत इतिमे मम पिता 
श्रमन्यत । ममापि तदभिमतम् । 

(३) यान्नवखूकय ्राह--यत् एव ते कञ्चित् श्रत्रवोत्, तत् खृणवाम 

दइति। जनक भराह-उदङ््ः नामतः शृखस्यापत्यं गशौर्धायनः मे 

प्राण एव ब्रह्म इति अत्रवोत् । याक्ञवलरोऽजिन्नासत- तस्य ब्रह: <; 

आयतनं प्रतिष्टां तु ते अत्रवोत् । जनकः प्रत्यवोचत्--न मे ्रत्रवोत् 

दलि। याज्ञवल्कय श्राह, ईह सम्राट्, एतत् एकपाद् दइति। 

जनकः प्रत्युक्तवान्--रे याज्नवस्कया- सत्वं पुनः नो ब्रूहि । स चाह 

प्राणदेवस्य वायुदेवस्य प्राणएव प्राणेन्दरियम् एव॒ ्रायतनम्, आकाशः 

प्रतिष्ठा, उपनिषत्-- प्रियम् इति एतत् उपासोत । जनकोऽजिन्ना- 

सत--हे याज्ञवल्क्य, का प्रियता ? स पुनः उवाच--हे समस्ब्राट्, प्राणः 
एव इति । कथम् ? ह सम्राट. प्राणस्य एव कामाय भ्रधीय याञ्यं 
पतितादिकं याजयति, भप्रति्यद्मस्यापि उग्रादेः प्रतिखह्लाति, यां 
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दिशम् एति गच्छति तच्र दिशि वधाशद्कः बधनिनित्त' श्राण्डा वधा- 

शङ्का सा एव विद्यते यस्मिन् क्यमणि तद्यथा तथा भवति--चीरौदिभि- 

बधभयं यज विद्यते तन्नापि प्राणतपंणाय गच्छतोतिभावः- ङ सम्राट, 
एतत् सव्व प्राणस्य एव कामाय, सुतरां प्राणस्य प्रियत्वम् । अतः ह 

सम्राट , प्राणः एव परमं ब्रह्म । य एवं विदान् एतत् उपास्ते, तम् 

एनं प्राणो न जहाति, सव्याशि भूतानि एनम् सभिरक्षन्ति, टेव: 

भूत्वा देवान् श्रप्येति। वरेहः जनकः प॒मरुवाख--्टस्तुप्रषभं स्ट 
ददासि इति। स याज्ञवल्क्यः पुनरुवाच--श्रनमुरिष्य धनं न हरेत 

इति पिता मे ्रमन्धत। 

(४) याज्ञवल्कय आाष्--यत् एव ते कच्चित् अन्रवोत् तत् शणवाम 

इति । जनक बाद वर्कः नामतः हष्णस्यापत्य वार्ष्णः मे चचतः 

बह्म इति अ्रत्रवोत् । माद्माम् पिढमान् भ्राचाय्थवान् यथा ब्रूयात् 

तथा तदाष्णैः चकतुः एव ब्रह्म दति, भपश्यतो हि किं स्यात् इति 
अनत्रवोत् । याक्लवल्कोऽजिक्नासत- तस्य ब्रह्मणः आयतनं प्रतिष्टां तु 

ते अत्रवोत् ९ जनकः प्रत्यवोचत् न मे अत्रवोत् इति। याज्ञवल्क्य 

अआह--हे सम्राट, एतत् एकपाद् दति । जनकः प्रल्युक्तवान्--ह 

याञ्ञवलक्य, स त्वं नः ब्रूहि। स चाह--चचु्देवस्य भरादित्यस्य चक्षुः 

एव चन्ुरिदन्दरियम् एव भ्रायतनम्, राका; प्रतिष्ठा, उपनिषत्-- मत्यम् 

इति एतत् उपासोत \ जनकोऽजिन्नासत--हे याञ्वल्क्य, का 

सत्यता ? स पुनरूवाच--हे सम्राट्, चक्षुः एव इति। कथम् ९ हे 

सम्राट्, च्लुषा एव पश्यन्तं जनम् श्राह; अषरे-भद्राकोः दति, स 

द्रष्टा भाङ--ग्रदराक्षम् इति, तत् दृष्टवसतु सत्यं भवति । अतः डे 

सम्राट, चन्तुः एव परमं ब्रह्म । य एवं विदान् एतस् उपास्त तम् 

एनं चक्षुः न जहाति, सव्वाणि श्रूतानि एनम् अभिरक्षन्ति, देवः 

भूत्वा देवान् अप्येति । वैदे; जनकः पुनरुवाच-इस्तुपषभं सखः 

ददटामिद्ति। स याज्नवल्क्षः पुनरुवाच-- अननुशिष्य धनं न इरत 

इति पिता मेऽमन्यत । 
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(५) यान्नवल्क्यञ्राह-- थत् एव मे कित् अत्रवोत् तत् शृगवाम 

शति । " जनक आह-गष्टभोविपौतः नामतः भारद्वाजः मं।ततः 

खोरम् एव न्रद्यदवि.मै त्रवोत् । माढमान् पिलमान् भ्राचायवान् 

यथा ब्रूयात् तथा तद्भारदाजः श्रोत्रम् एव ब्रह्म इति, श्रश्ग्वतः हि 

किं स्यात् इति भ्रवृवोत् । यान्नवल्क्योऽजिक्नासत--तस्य वृद्धाणः 

आयतन प्रतिष्ठां तु ते भ्रवुवोत् १ जनकः प्रच्यवोचत्--न मे अवृवोत् 

दति! यान्नवल्क्य भह सख््राट, एलत् एकपाद् इति। 

जनकः प्रल्युक्तवान्--हे यान्नवलूव्य, स त्व' पुनः नः ब्रहि। स चाद 

श्रोत्रस्य दिम्द् वस्य ग्रोचम् एव खरोतेन्द्रियभेव श्रायतनम्, श्राकाशः 

प्रति्ा, उपनिषत्--श्रमन्त इति एतत् उपासोत । जन कोऽजिन्ञासत 

---ड यान्नवल्क्छय, का अनन्तता ? स पुनरुवाच- हे सस्बराट, दिशः 

एव इति । कथम् ९ तस्मात् श्रानन्खात् एव सम्राड् रपि यां काचित् 

रपि दिश गच्छति, अस्याः दिशः नैव भन्तः गच्छति, हि यस्मात् 

दिशः अनन्ताः। हे सम्राट, दिशः एव खोरम्, रोचम् एव, हे 

सम्राट, परमं व्द्य। य णवं विद्रान् एतत् उपास्ते, तम् एनं न 

श्वोज' जहाति, सव्याशि भूतानि एनं रक्षन्ति, देवः भ्रूत्वा रेवान् 

अप्यति। वैदेहः जनकः पुनरुवाच - हस्य. भं सहस्रं टदामि इति । 

स याज्नवल्क्यः युनरुवाच--अननुगिष्य धनं न हरेत इति पिता 

भमन्यत । | 

(६) यान्नवन््क्य भ्राह--यत् एव सै कथित् अव्वोत् त्त् शण- 

धाम ष्ति। जनकः अद--सत्यकामः नामनः जवालायाः अपत्य 

जावालः मनः एव बुद्धय इति मे, भवुवोत्। माढमान् पिढमान् 
भा चायवान् यथा ब्रूयात् तथा लञ्नावालः मनः एव बुह्य दलि अमनसः 

हि किं स्यात् इति भवृबोत् । याश्चवल्ब्धोऽकिन्नासत-- तस्यः वृद्धाः 
श्रायतनं प्रतिष्टां तु ते ् व्वोत् ९ जनकः प्रत्यवचोत्-न मे श्रबुवोत् 

शति । याच्नवल्क्य ्राह-हे सश्नाट, एतत् एकपाद् इति। 

जनकः प्रत्युक्लवान्-- डे याज्नवल्क्, स त्व पुनः न ब्रूहि । स वाष-- 
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मनोदेवस्य चन्द्रमसः सन; श्रन्तःकरणम् एव भ्रायतनम्, च्राकाशः 

प्रतिष्ठा, उपनिषत्-श्रानन्दः इति एतत् उपासौत । जनक्मेऽजिन्ञा- 

सत--हे यान्नवल्क्य, का अ्रानन्दता१ स पुनः उवाच-डे सस््राट, 

मनः एव इति । कथम् ९? हे सम्राट, मनसा एव स्ियम् अभिद्यत 

प्रथयते, तस्यां स्त्रियां प्रतिरूपः पुत्रः जायसे, स पुज: नन्दः त्रानन्द- 

हेतुः । अतः इ सम्राट, मनः एव परमं ब्रह्म। य एवे विद्वान् 

एतत् उपास्ते, तम् एनं न मनो जहाति, सत्वाणि भूतानि एनम् 

अभिरक्षन्ति, देवः भूत्वा देवान् अप्यति। वैटेहः जनक उवाच-- 

हस्त षभं सहस्र ददामि इति । से याज्ञवल्कयः पुनरुबायच--श्रननुशिष्य 

म धनं हरेत इति पिता मे अमन्यत) 

(७) यान्नवल्का श्राह --यत् एव मै कथित् अत्रवौत् तत् शश. 
वाम इति । जनक आ्राह--विदग्धः नामतः शकलस्यापत्यः शाकल्यः 

ङृदयम् एव ब्रह्म दति अव्रवोत् । माठमान् पिदमान् आचायवान् 

यथा ब्रूबात् तथा तच्छाकल्यः हृदयम् एत्र ब्रह्म इति, अद्रदयस्य किं 

स्यात् इति अ्त्रवोत् । यान्नवलक्योऽजिन्नासत-- तस्य वृणः अयलतनं 

प्रतिष्ठां तु मे ्रवृवोत् £ जनकः प्रत्यवोचत् -न मे अ्रबृवोत् बरति। 
याज्ञवल्क्य आह --दहे सम्राट, एतत् श्कपाद् दइति। जनकः 

्र्युक्तवान्-- हे या्नवल्क्य, स त्वं पुनः मः चूहि। स चाहे 
सस्ब्राट, इटयम् एव अ्रायतनम्, भाकाशः प्रतिष्ठाः, उपनिषत्-- 

स्तिः इति एतत् उपासत । जनकोऽजिन्नासत--हे याज्ञवल्क्य, 

की स्थितता१ म पुनरुवाच ड सम्राट, दयम् एव॒ इति। 

कथम् १ द सम्राट, हृदयम् पव सर्व्वेषां भूतानाम् मायतनम्- नाम 

खूपकन्धरामकानां तेषां तदाश्रयलात्, हि यस्मात् दे सम्राट, हटये 

एव सव्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, डे सम्राट, दयम् एव 
परमं ब्रह्म। य एवं विहान् एतत् उपास्त, तम् एनं न इदयं 

जष्टाति। सव्भाकि भूतानि एनम् अभिरक्षन्ति, देवः भूत्वा देवान् 

अप्यति। व्देहः जनकः पुनरुवाच--इसय षभं सदलं ते ददामि 

१२ 
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१४५। [ तद्ये होचुः] प्राणो ब्रह्म कं ब्य खं 
ब्रह्मेति" स होवाच विजानाम्बद् यत् प्रागोब्रह्म कञ्च 
त॒ खञ्च न विजानामौति। ते होचु्यदाव कं तदेव खं 
यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशञ्चोचुः । 

च्छा, ४६।६।१०।५। छ, आ ७।१।१ । 

इति । स पुनरुवाच----अननुरश्िष्य नधनं इरेत इति प्ति मे 

अमन्यत । 

१५। उपकोललमम्निपरिचय्थानिरतमाचायः सत्यकामो जा- 

बालो न समावनत्तयत्। स त्वाचार्यये प्रवसिते क्ि्टमना श्रां 

नाभ्यनन्दत्। तत्परिचरय्याजातसखर हा अगम्नयस्तस्मा श्राद्धुः--प्राणः 

ब्रह्म कं नद्य खं ब्रह्म इति। स उपकोसलः पुनरुवाच----प्राणः 

ब्रह्म इति यत् तत् अर" विजानामि, कंचसखंच न विजानामि इति। 

तें प॒नरूचुः---यत् एव क तत् एव खम्, यत् एव खं तत् एव कम् 

्ति। करं सुखं खम् आकाशम् । कचखयोरितरेतसर्विगषखविशरष्यत्वं 

देयति, न खलु वां तुच्छक्षणस्थायि-विषयसुखम् तस्याकाशस्वरूप. 
लेनानन्त्यात्, न पुनः खमपि भौतिकाकाश्च तस्मिन् सुखस्व रुपत्वस्वा- 

सम्भवादिति अस्मे उपकासलाय प्राणं च पुनः तदाकाशः सुखलगुश- 

विश्््िम् आकाश तं ऊचुः। (१।२।१५) 

अश्र किति विशेषश्शत्नेन खसुक्तं हषदारश्यरकेतु भ्रोगिति प्रणव 

समानाधिकरख्यन । तयथा :--- 

चेरे खं ब्रह्म । म्तः पुरायाः वायुर खमिति इ. श्माह कौगव्यायसौयुखो वेद्धोऽयः बह्सा 

विदूठरंदनेन यद्रेदितन्यम् । 

ॐ शब्दः खम् अाकाशरूपं ब्रह्म । खम् श्राकाशं पुराणं चिरन्तनं 

शाश्वतं घरमाव्ाकाश्रमित्यथः। चिरन्तनाकाःस्य चक्षुराद्यविषयल्वात् 

करव्यायखोषुन्रः ॐमिति मन्े वायुरं वायुमत् खं मौोतिकम् भाका- 

अम् राह्म । यत् वेदितव्य तत् एनेन श्रोहारेण वेद जानाति 



श्य ।] कआरोहवन्लो । € 

१६। य एषोऽचिकि पुरुषो दृश्यत एष अात्मेति 
होवाचेतदगतममयमेतद्रह्मेति तयदयप्यस्िन् सर्पिर्वोदकं 
वा सिञ्चन्ति वत्मनौ एव गच्छति । 

एत संयद्ाम इत्याचक्षत एतरः हि सर्व्वाणि 

वामान्यभि संयन्ति सर्व्वाण्येनं वामान्यभि संयन्ति य 

एते बवेद् । । 

एष उ एव वामनौरेष हि सर्व्वाणि वामानि नयति 

सर्व्वाणि वामानि नयति य एवं षेद, 

साधकः) अतः आद्कारोऽयः वेदः ऋग्यन्लुःसामादिमेदभिनत्रः इति 

ब्राह्मणाः विदुः! पुराणे खे निरूपाधिकं, वायुमति तु सोपाधिकं 

ब्रद्मति त्तविदः । 

१६ । प्रत्याह्ठत्त श्राचाय्धस्तमुपको सल" ब्रह्म विच्वलक्तणसम्पद्रमनु- 

पदिष्टतत्वमन्वशात् यएष इति । श्रकिखणि भक्िस्थाने य एष पुरुषः 

दृष्टुमपलस्ितद्रष्टा दृश्यते विवेकिभिः एष भ्राकमा इति ्राचयः 

पुनरुवाच । एतत् भात्त्छम् अखतम् भरभयम् एतत् ब्रह्म इति । 

अक्िखधानस्य निर्लेपता प्रदश्यं लद पिष्ठातुरात्मनोऽपापविदत्व' ख्याप- 

यति----यद्यपि तत् तजत्र स्मिन् भलिख्ाने सपि; वा उदकं वा 
जनाः सिञ्चन्ति, वनो एव मेज्रच्छदौ एव तत् गच्छति प्रप्रोतिन 

चरत्तुषा सम्बध्यते । | 

एतं पुरुषः संयामः इति आचक्षते । कथम् ? हि यस्मात् रलं 

पुरुषं सव्मणि वामानि शोमनानि भ्रभिसंयन्ति अरभिसंगच्छन्ति इत्यतः 

संयदामः) यख एवं वेद तम् एनं सव्याणि वामानि शोभनानि श्रभि- 

संयक्ति प्राप्रुबज्वि।. 

एष उ एव वामनोः, हि यस्मात् एष सव्माणि वामानि शोभनानि 

पुश्य ज्श्भफन्ता[न नयति प्रापयति प्रखिभ्यिः। वामानि गयतोति 



१०० वेटान्तसमन्वयः । [य 

एष उ एव भामनीरेष हि स्व्वेषु लोकषु भाति 

सर्व्वेषु लोकेषु भाति य एषं वेद । छा, ४।६।१५।१-- ४ । 
ष ८।१०।७} ४ । 

१७। लप् होवाच यहे किञ्चतदध्यगीष्टा नामै- 
बैतत् । (० ४५५ 

क | = ४५ ¢ 

नामवा ऋग्वेदो यजुव्वद्ः सामबेद भाथञ्वयश्चतुध 

दतिहासपुराणः पञ्चमो वदानां दः पत्यो गशििदिवो 

निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देबविदया ब्रह्मविखा भूतविद्या 
चत्रविदया नन्तत्रविदया सपटवजनविदया नामैपैतन्नामो- 

पाति । 

वामनः स्व्यशुभप्रापक इत्ययः! य एवंवेदतं सत्ाणि वामानि 

नयाति । 

एष उ एव भामनोः, दहि यस्मात् सर्व्वषु लोकषु भालि। भामान् 

नयनौति भामनो; सर्व्वप्रकाशक इत्यः । यरवंकेद स सर्व्वेषु लोकषु 

मानि। अ।समत्वाखतत्वाभथत्वापद्तपापमत्व्ष॑यदामत्वादिगुणनिमित्त- 

मच्याधारः पुरुषः परमात्मेव । (१।२।१३) 

दन्द्रविरोचनो प्रजापतिः ;- 

य एष्रौऽलिणि पुरषो दश्यते एव ्राव्मति दइीवाचतदण्तमनयसतद्रह्येति। श्रथ योभ्यः 

मगव्रौऽप््, परिग््ायते यश्चायमादर्भं कतम एष इति एष ख एवंषु सन्छप्रतेषु परिस्याय्रत 

इति द्ावाच। 

अणि य एष पुरुषः द्रष्टा दृश्यते एष भ्राता इति उवाच । 

तौ शिष्यो पुनः एच्छतः---्रथ योऽयं, र भगवन्, श्रष्छ्, परिख्यायत 

अमन: प्रतिविम्बाकारः, यश्च अयम् श्रादर्शे, कतमः एष डति! 

प्रजापतिरूवाच- --एषु सर्व्वेषु एतेषु एष उ एव परिख्यायते सञ्भा- 

म्तराखमत्वात्र म् ५वादिलवं प्रजापतेरिति भाष्यकारः । 
१७। नाक्नारभ्याकमपयन्तमारोदहक्रमेण ब्रह्मोपदिश्यते तमिति। 
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सयो नाम ब्रह्म ल्युपाम्तं यावन्नाम्नो गतं तवास्य 
यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्म त्युपास्तं ! अस्त 
भगवो नाम्नो भूय दति। नाम्नो वाव भूयोऽस्ौति। 
तन्द्रं भगवान् ब्रवौलिति। । 

वाग्वाव नाश्नो भूयसी, वाम्बा ग्व टं विज्ञापयति 

यचु्व्वद५ सामकेदमाथव्वणं चतुधमितिषशटासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पिव्यष राशिं देवं निधिं बवाकोवाक्यमेका- 
यनं देवविदां ब्रह्मविदां भूतविद्यां क्षवविदाां नच्व- 

विद्यां सपदवजन विदां द्वच्च पृथिवोञ्च वायुः चाकाश- 

च्चापश्च तेजश्च दर्वांञ्च मनुष्यांश्च पशृश्च वयांसि च ठश- 

वनस्पतीज्छापदान्याकौटपतङ्गपिपौलकं धम्म चाधन्ञ्च 

लं नारदं सनत्कुमारः पुनः उवाच--यत् एब किञ्च एतत् ब्रध्यगोष्टाः 

नाम एव एतत् । नाम ऋग्वेद दत्यादि व्याख्यातम् ( १६ )। माम 

एव एतत् । नाम ब्रह्मञुद्धया उपाख इति। 

सयः नाम ब्रह्म इति उपास्ते, नाम्नः यावत् गतं गतिः, तच 

ताबत् श्रस्य यथा राज्ञः तथा कामचारः यथेष्टगतिः भवति। ये 

नाम ब्रह्म इत्युपास्ते इति पुनरुक्षिरुपसंहाराथ । नारद आङ 

भगवन्, किम् श्रस्ति नान्न; भूयः अधिकतरम् ? इति। सनत्कुमार 

श्राह--नाख्नः पुनः नि्ितं भूयः अस्ति दइति। एवमुक्ता नारद 

पमाडह--तत् मे मद्यं भममवान् त्रवोतु इति । 

वागिति। वाक् पुनः; निधितं नासन भूयसो भ्रधिकतरा--वर्णो- 

हि नाम, तदभिबव्यश्ञकत्वात् वाचो भूयस््नम् । कथम् ? वाक् एव 

ऋग्वे द विज्ञापयति, यजुर्वेदम्, सामेदं, चतुथेम् अआथव्यैणं, पञ्चमम् 
दूतिहासपुराणम्, वेदानां वेदं - व्याख्यातमन्यत्र (१।९), पितंव, राशि, 

देवं, निधि, वाकोवाक्डम्, एकायनं, टेषविदां, ब्रह्मवियां, भूतविद्या, 



[ श्य भ) 
१०.२ वेटान्तस्षमन्ववः । 

सत्य' चाद्टतघ्च साधु चासाधु च ृदयन्नघ्चाद्ृदयन्नञ्च यहे 
वाङ्नाभविष्यन्न घमां नाधर्मो व्यज्नापिष्यत्र सल्यं नानतं 
न साधु नासाधु न इदयन्नो नाद्ृदयन्नो वागेवेतत् सव्वं 

विज्ञापयति वाचमुपाखेति । 

सयो वाचं ब्रह्म ल्युपास्तं यावदाचो गतं तवास्य यथा 
कामचारो भवति यो वाच ब्रह्म ल्युपास्तं । अस्ति भगवो 
वाचो भूय इति। वाचो वाव भूवोऽस्लौति। तन्प्र 
भमवान् त्रवोत्विति । 

मनोवाव बाचो भूयो यथा बै हे वामलक्षेदेवा 
कोले द्यो बालो मुष्टिरनुमवल्येवं वाचं च नाम च मनोऽनु- 

तत्रति द्यां, नच्तत्रविद्यां, सपेटेवजनविद्यां, दिवच्, एथिवीं च, वायुं च, 

अकाशं च, रापः च, तजः च, टेकाम् च, मनुष्यान् च, पशून् च, 

वयांसि परकिणः च, ढणवनस्पतोन्, श्लापटानि श्राकौटपतङ्ग पिपो- 

लकम्, धरं च, अरध्र र, सत्यं च, अकृतं च, साधु असाधु च, दयन 

ृदयप्रियं च, श्रहृदयन्नं तहिपोतं च न्नापयतोति ओेष;ः। यत् यदि 

सनः वाड न अभविष्यत् न धन्य; न अधन्यः, न सत्यं न ्रनतं, न साक 

न असाधु, न इदयन्नः न ब्रहृटयन्नः व्यज्नञापिष्यत् विन्नालम् अभविष्यत् । 

वाक् एव एनत् सव्व विक्ञापयति बाचम् उपास्त इति । 

स ग्रः वाचं ब्रह्म द्रति उप्रास्ते याव्रत् वाचः गतं मनिः, तत्र॒ नावत् 

यथा राज्ञः तथा अस्य कामचारः यथेष्टमतिः भवति। ये वाच॑ ब्रह्म 

इति उपास्त इति उपसंहारः । नारदः--हे भगवन्, अस्ति किं वाच; 

भूयः १ इति) सनत्कुमारः-- वाचः पुनः निचितं भूवः भरधिक्रतग्स् 

अस्तिदति। मारदः- भगवान् मे मश्च तत् नवोतु इति । 

मन दति। मनः पुत्रः निदितं बाच: भूयः अधिकलरम् । 

क्म् ? यथा णएव इं आमलक फले, इ वा कोले वदरफरले,ष्ौवा 
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भवति स यदा मनसा मनस्यति मन्ानधीयौयेत्यथाधौते 

क्माणि कुव्वींयेत्यथ कुरते पवां पश" चेच्छेयत्यधेच्छत 
इम च लोकमम चेच्छैयेत्यधेच्छते मनो ह्यात्मा मनोह 
लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्वेति । 

सयो मनो ब्रह्म ल्युपास्तं यावन्रनसो गतं तवास्य 
यथा कामचारो भवतिं यो मनो ब्रह्म व्युपास्तं अस्ति भगवो 
मनसो भूय इति । मनसो वाब भूयो,स्तौति। वन्धे 
भगवान् ब्रवौोलिति 

संकल्पो वाव मनसो भूयान् यदा वे सङ्कल्पयतेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नानि मन्वा 

एकं भवन्ति मन्तेषु कश्याणि। 

्र्तो विभौोतकफले सुषिः अनुभवेति, एवं बाचं च नाम चदे ममः 

अरनुभवति--युगपदुभयव्यापकत्वाद{धिकतरमिति फलितार्थः यदा 

स पुरुषः मनस्यति विवक्षाबुदि करोति, मन्छान् श्रधौोयोय दनि 

विवक्तं क्त्वा अथ अनन्तरम् श्रधोते; कच्ाणि क्ुर्व्वीय इति चिकीर्ष 

क्षत्वा अध कुरुते, पुत्रान् च पशून् च इच्छय इति प्रासौच्छां कत्वा अश्र 

इच्छते, इमं च लोकम् भ्रम् च लोकम् इच्छय बति तत्प्रास्युपायानु- 

छानेन अध इष्छते । सुतरां मनः हि भाता, मनः हि लोकः, मनः 

षि ब्रह्म! मनः त्रद्मबुद्धया उपास्ब इति) 

सयः मनः ब्रह्म ति उपास्ते, यावत् मनस; गतं तत्र तावत् यथा 

रान्तः तथा कामाचारः भवति। यः मनः क्म इति उपास्ते इति 

उपसंहारः । मारदः--ईडे भगवन्, अस्ति मनसः भूयः? इति) 

सनत्कुमारः--मनसः पनः श्यः भस्ति दति । नारदः- भगवाम् तत् 

त्रवोतु इति । । 

सङ्ल्प इति । स्त्य; पुनः निखिलं मनसः भूखान् ।. कथम् ? 



१०४ वेटान्तसमन्वषः । ( रथ ५। 

तानि ह वेतानि सङ्ल्पेकायनानि सङ्गल्ात्म- 
कानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समक्त पतां द्यावापृथिवी 
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्यन्तामापञ्च तेजश्च 

तेषा संक्रा वर्षर्ः सङ्कल्पते वर्षस्य संक्र प्रा अन्न 
सङल््पतेऽन्नस्य संक्रपा प्राणाः सङ्ल्पन्ते प्राणानार 
संक्रमे मन्ताः सङ्ल्पन्ते मन्तागा संप कर्म्माणि 
सङ्ल्पन्ते कर्मगार संक्गप्ते7 लोकः सङ्कल्पते लोकस्य 
संपरे1 सव्यं सङ्ल्पने स एष संकल्पः संकल्प- 
मुपाखेति । 

यदा एव सङ्कल्पयते कन्त व्यादि विषयान् विभजते, अथे तदा मनस्यति, 

श्रय वाचम् ईरयति प्रयति, तां वाचं चख पुनः नामि नाभावनम्ब- 

नेन ईरयति, नाम्नि मन्त्राः शब्दविशेषाः एकं भवन्ति एकोभवन्ति 

सामान्ये विरषस्यान्तभावात्, मन्तेषु कञ्माणि एकं भवन्ति मन्तसाध्य- 

कश्मलात् । 

तानि पुनः एतानि मन्रादौनि सङ्ल्येकायनानि सङ्कल्प; एकम् 

अयनं लयस्थानं येषां लानि, सङ्कल्यात्कानि सङ्कल्पोत्पन्रानि, सङ्कल्य 

प्रतिष्ठितानि, यावाण्थिव्यौ समक्ुपताम् सङ्कल्पं क्षतवत्यौ इव निले 

लक्तेपते। वायुः च श्राकाश' च समकल्पताम् सङ्ल्प' छकतवन्तौ इव -- 

श्रविचलितं वारु चिरस्थिरमाकाशसमुपलच्योक्तमेवम् । आपः च तेजः 

चः समकल्पन्तां सवेन रूपेण निञ्चलानि लक्यन्त । केषां चावाषएधिव्या- 

दौनां सक्त्य सङ्कल्प निसमिस' वषं वष्टि: सङ्कल्पते समथ भवति । वषेस्य 
संक्त.स्यं सङ्कल्मनिमित्तम् भग्नं सह्कल्यते समथ भवति, भ्रत्रस्य संकतस्यं 
सङ्कल्यनिमित्तं प्राणाः सदृ्पन्ते समर्था; भवन्ति, प्राणानां संक. 

मन्वाः सङ्कल्पन्ते ्रासप्रकाशसमर्था; भवन्ति, मन्लाणां संकत्यं कश्ाणि 

सङ्कल्पन्ते फलबन्ति भवन्ति, कन्णां संक्त.स्ये लोकः सङ्कल्यते तत्तत्- 



द्य ५अ\ |] आगोहवज्ली । १०५ 

स यः सङ्कल्पं ब्रह्मेलुपास्ते संक्धान् वे स लोकान् 
प्रवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिटितोऽव्यथमानाननव्यथमानो- 

ऽभिसिडाति यावत् सङ्ल्पस्य मतं तवाखख यथा कामः 

चारो भवति यः सङ्कल्पं ब्रह्म व्युपासं । अस्ति भगवः 
सङ्ल्पाहूय इति । संकल्पादाव भूयोऽसखौति । तन्द्र 

भगवान् ब्रवौलिति। 
चित्त' वाव सङ्धल्पाह यो यदा वे चेतयतेऽथ सङ्ल्प- 

यत्ते ऽय मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नानि 

मन्ता एकं भवन्ति मन्तेषु कन्मापि । 

कर्ममोदिताधिष्ठानभवनसमर्थः भवति । लोकस्य संक्षयं स्मरः जगत् 

सङ्ल्ते खस्वरूपप्रकाशसमथं भवति । अतएव स एष सद्धन्प; भूयान् 

इति शेषः। सङ्कल्य ब्रद्मवुद्धया उपास इलि 

स यः सद्धल्प' ब्रह्म इति उपास्ते स उपासकः संक्तुप्तान् धातना 

सङ्कल्पितान् घ् वान् नित्यान् प्रतिष्ठितान् उपकरग्सम्प्न्नान् अव्यथ- 

मानान् चासरहितान् लोकान् घ्,वः चिरजोवो प्रतिष्ठितः सर्व्वोप- 

कारणसम्मन्नः श्रव्यधमानः चासरदितः सन् श्रभिसिद्धयति अभिप्राप्रोति। 

यावत् सङ्कल्पस्य गते, तत्र तावत् ग्रस्य यथा राज्ञः तथा कामचारः 

भवति । यः सङ्कल्प" ब्रह्म इति उपास्ते इत्युपसंहारः । नारटः- 
भगवन्, अस्ति सङ्कल्पात् ब्यूयः ? दइति। सनत्कुमारः-- सद्ल्यात् 

पनः रूयः अस्ति इति । नारदः-- भगवान् तत् भे व्रवोतु दति । 

चित्तमिति । चित्तं पुनः नि्ितं सद्भल्पात् भूयः। कथम् ? 

यदा चेतये इदमेवं प्राप्तमिति परव्मपरानुसन्धानं करोति, अथ तदा 

सङ््ल्पयमे श्रनेनेदं कन्तव्यमिति सङ्ल्य; जायते, सङ्कल्यानन्तरं मनस्यति, 
तदनन्तरं वाचम् ईरयति, नाम्नि तां वाचम् उ पुनः ईरयति, नासि 

मन्ताः एवां भवन्ति, मन्तेषु कञ्माणि एकं भवन्ति। 

१४ 



१०६ वेटान्तसमन्वशः । +> 

तानिडवा एतानि चित्तेकायनानि चिन्ताव्भानि 
चित्त प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बद्विटचित्तो भक्तिं 

 नायमम्तौल्येवेनमायंद्यं वेद यदायं विहा्नेव्वमचिक्तः 
स्थादिति । -पय क्दयल्पविचित्तवान् भवति तस्या 
एवोत श्खषन्ते चित्त दयेवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं 
प्रतिष्ठा चित्तमुपाखेति । 

स यश्चित्तं ब्रह्म ल्यु पास्तं वित्तवान् वे स लोकान् 

ध्र वान् घवः प्रतिितान् प्रतिष्ठितोऽव्यवमानानव्यय- 

मानोऽभिसिद्वाति, यावरञ्चित्तस्य गतं तच्रास्य यथाः काम- 

चारो भवति यञ्ित्त ब्रह्म ल्युपासं । असि भगवधित्ताः- 
इय दति। चित्तादाव भूुयोऽस्तौति। तन्द्र भगवान् 
ब्रवौ त्विति । | 

तानि घुनः! एतानि सङ्कल्यादोनि चिन्तेकायनानि चित्ताखयाखखि 

चिन्ताव्मानि चित्तोत्पक्रानि चित्त प्रतिहितानि चित्तश्ितानि, तस्मात् 

कारशात् यद्यपि बडवित् णास्तरन्नः श्रचित्तः प्राप्ादिवेतयिढल्सामष्ध- 
विरहितो भवति, न अयं जनः रस्ति इति श्व किद्यमानो ऽपि अविच. 

मान इव एनं वबिदं लोकिकाः अहः, यत् अयंवेद न तत् अस्ति, 

यदि वा अयं विदान् स्यात्, न श्रयं अचित्तः स्वात् इलति कष्यन्ति+ 

अध यदि अस्पवित् अल्पशास्लन्नः चित्तवान् भवति तस्मै तदुक्तार्थयह राय 

एव उल अपि शश्वुषन्ते खोतुमिच्छन्ति अनाः। दि अतष्टव चिन्तम् 

एषां सदल्पादौनाम् एकायनं । चित्तम् श्रावका, चित्त प्रतिष्टा, चित्त 

ब्रद्मबुद्धवा उपास इति । ; 

खयः चित्त ब्रह्म इति उपास्ते, चित्तवान् स पर,वान् प्रतिहिततान् 
भव्यधमानान् लोकान् भ्र वः प्रतिष्ठितः अब्यधमानः सन् अभिसिद्गति 

अभिप्रा्नोति, यावत् चित्तस्य गतं तच तावत् श्रस्य यथा राश्नः तथा 



म भरोहवल्लौ । १०७ 

ध्यानं वाव चिक्धाहयो ध्यायतीव पृथिवौ स्रायतौ- 

वान्तरिच' धावतौव यौध्वायतौवापो ध्यायन्तीव पव्वला 
धायन्तौव देवमनुष्याः तस्प्राय इह मनुष्याणां महतां 

प्राप्रवन्ति धानापादापगा इतैव ते भवन्ति, अथ येऽल्पाः 

कलहिनः पिशुना उपवादिनस्त, अथ ये प्रभवो धाना- 

पादापशा इवेव ते भवन्ति धानमुपाखेति । 

सयो धानं ब्रह्मलुपास्तं यावद्घानस्य गतं त्रासय 
यथा कामचारो भवति यो धानं ब्रह्मेलुपास्तं । अस्ति 
भगवो धानाहय इति । धानादाव भूयोऽस्तीति ¦ 
तन्द्रे भगवान् ब्रवोतिति । 

कामचारः भवति । यः चित्तं ब्रह्म इति उघास्ते इत्युपसंहारः । 

नारदटः- भगवन्, अस्ति चित्तात् भूय? इति। सनत्कुमारः- 

चित्तात् पुनः भूयः अस्ति दति। नारदः-भगवान् तत् मे 

त्रवोतु इति । 

ध्यानमिति । ध्यानं पुनः चित्तात् भूयः। कथम् १९ निखलत्व- 

सुपलभ्योक्तं--एथिवो ध्यायति इव, अन्तरि ध्यायति इव, यीः 
ध्यायति इव, रापः घायन्वि इव, पन्थाः धयन्ति इव, टेवमनुष्याः 

धरायन्ति इव। यस्मादेवं गुणविशिष्टं धयानं तस्मात् एव इड मनु- 

ष्याणां ये महतां महत्त प्राप्रवन्ति, ते धयानापादंशः धानस्य 

अपादः फललाभः तस्व अंशाः कलाः दव ध्मानफललाभकलावन्तः इव 
भवन्ति, सदकत्ववशात् निखला इव ते भवन्ति। भध ये प्रभवः महत्त 

भक्ताः! ते ध्यानापादांशाः इव भवन्ति) अतः घनं ब्रद्मबुडा 

उपाख । | 

सयः धानं ब्रह्म दति उपास्ते, यावत् धपरानस्य गतं तत्र तावत् 

स्व यधा राज्ञ; तथा कामचारः भवति । यः धानं ब्रह्म इति 



०६६ वेदान्तसमन्वर्थः । धज 

भिन्नां वाव धाने विच्नाभेने कौ के 
विजानाति युद क्षामेदमाथव्वैषं ९ 
पराखं पश्चम धदानां वेदं पिव्यधं राणि देवं निधिं 

बाकीवाक्यमेक्त यनं देवविर्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चेत 

विदां नश्षवविद्या सर्पटेवजनवियां दिषच्च पृथिबौश्च 
वायुञ्चाकाशश्चापश्च तेज देवार मनुष्यारश्च वयाप्सि 

च ठशवनस्पतीजञ्छापदटान्याकौटपतङ्गपिपौलकं धन्मञ्चा- 
धन्मेञ्च सलय्चान्तश्च साघु चासाधु च हदयन्न्चाषदयन्ञ- 

चछचामृच्च रसञ्चेमच्च लोकमम च विन्नानैनेव विजानाति 

विन्नानसमुपाखेति । 

सयो विन्नानं ब्ह्मल्युपास्तं विन्नञानवलोरे सलो- 
कान् ज्ञानवतोऽभिसिङ्धयति, यावदिक्ञानस्य गतं तवास्य 

यथा कामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेल्युपास्तं । अस्ति 
भगवो विन्ञानदभूय इति । विक्ञानादाव भूयोऽस्तीति । 
तन्प्रे भगवान् ब्रवौोलिति। 

पास्ते इति उपसंहारः । नारदः-- भगवन्, अस्ति धानात् भुयः 
दइति। सनत्कुमारः धयानात् पुनः भूयः भस्ति इति । नारदः- 

भगवान् तत् मे ब्रवोतु इति । 

विन्नानमिति) विच्चानं पुनः धयानात् भूयः) कथम् १ विज्ञा- 

नेन वा ऋग्वेदं विजानाति यज्ञुब्बे'दभित्यादि पूर्वत् । विज्ञानेनैव 
विजानाति, भतः विन्नानं ब्रह्मदृष्या उपास इति । विन्रानाधिक्षत- 

विषयमवलम्बा ध्यानमतो विन्नानस्य ततोऽधिकतरत्वम् । 
सयः विन्नानं ब्रह्म इति उयास्से, स पुनः विन्नागवतः शास्तीय- 

श्नानयुज्ञान् न्नानवतः शास्तरातिरिक्कश्ानयुक्षान् लोकान् अभिसिद्धि 



प्य ।)  आरोहवज्लौ । 

बलं चाव विश्रानाद्भूवोऽपि इ , अर्तं † विच्नानवता 
मेको वलवागाकम्पयके स कद्व वलौ भवति, 
भवल्युत्तिष्ठन् परिषरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवल्छप- ` 
सौदन् द्रष्टा भवति ओरोता भवति मन्ता. भवति वोदा 

भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वे पृथिवी 
तिष्ठति बकषेनान्तरिच्च' बेन दौर्बलेन पर्व्वता बलेन 
देवमनुष्या बलेन पशवश्च वया््सि च ठखवनस्प्रतयः 

प्वापदान्याकौोटपतङ्पिपौलकं वलेन लोकस्तिष्ठति बल- 
मुपाखेति । | 

प्राप्नोति। यावत् विक्षानस्य गतं तत्र॒ तावत् शरस्य यथा रान्न; तथा 

कामचारः भवति। यो विज्ञानं ब्रह्म इति उपास्ते इति उपसंहारः । 
मारदः-- भगवन्, अस्ति विषानाह्भुयः ? दति। सनतृङ्कमारः- 

विन्ञानात् पुनः भूयः रस्ति इति। नारदः-भगवान् यत् मे 

्रवोतु दइति। 
बलमिति । वल्ल' पुनः चिन्नानात् भूयः । कथम् ? रपि पुनः 

एकः बलवान् यथा इस्छो विन्नानवतां शतम् भराकम्पयते। स पुरुषः 

यदा बलो भवति भध तटा उलाता खल्यानस्य कत्ता भवलि, उत्तिष्ठन् 

परिचरिता भाचायसेवो भवति, परिचरन् उपसत्ता समोपगः सन्त 

रक्कः प्रिय; मवति भराचायथस्य, उपसोटन् समोपं गच्छन् द्रष्टा तदति 

प्रायदर्णी भवति, ओरोता तदुक्तस्य यथावद्राषो मवति, मन्ता तदु 

ममनशोलः भवति, बोद्धा मननेन तदुक्कपरिबोध्वान् भवति, एवभेवेद- 

मिति बोधानन्तरम् क्ता तदगुष्ठाता भवति, अनुष्ठानानन्तरं विद्वाता | 

अनुष्टानफलस्य अनुभविता मवति, अपिच पुमः वसेन एथिवो तिष्टति, 

वलेन भन्तरिक्तं, बसेन दौ; तिष्ठति, वसेन पञ्यैताः, बलेन रेवमुष्वाः, 

असेन पशवः च, वयांसि च, ढशवनस्मतयः, श्राकोटुपतङ्गपिपोननक 



११० वेटान्तस्मम्बयः | [ श्च भ। 

स.यो बलं ब्रह्म ल्युपास्लं यावदलस्य गतं तवासख यथा 
कामचारो भवतिं यो बलं ब्रह्म ल्युपास्तं । अस्ति भगवो 

` बलाद्भूय इति । बलादाव भूयोऽसौति । तन्प् 
भगवान् ब्रवोत्विति । 

अव्र वाव वलादृभूवसस्मायदयपि दशरावौ नश्रीवा- 
दादु इ जोषेदथवाऽद्रष्टाऽग्ोताऽमन्ताऽबोद्ाऽकर्ताऽवि- 

खाता भवति, अथान्रस्याऽऽये दरष्टा भवति ओता भवति 

मन्ता भवति वोदा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भव- 

व्यन्रमुपाखेति । 

स योऽन्नं ब्रह्म लयुपास्तेऽब्रवतो वेस लोकान् पान- 
वतोऽभिसिह्धयति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो 

शवापटानि तिष्ठन्ति, बलेन लोकः; तिष्ठति, श्रतः बल ब्रद्मरडया 

उपास इति । 

सयः बल ब्रह्म इति उपास्ते यावत् बलस्य गतं तावत् श्रस्य यधा 

राज्ञः तथा कामचारः भवति। यः बल ब्रह्म इति उपास्ते दति 

उपसंहारः । नारदः--भगवन्, अस्ति वलात् भूयः? इति । सनत्- 

कुमारः-- बलात् पुनः भूयः रस्ति इति । नारदः--भगवान् तत् मै 

त्रवोतु इति। | 

अन्रमिति। श्रब्न' पुनः बलात् भूयः। कथम् ? यस्मात् बल- 

कारणम् भ्रः तस्मात् यदि दशराबौः न श्रग्नोयात्, यदि च पुनः 

रखता जोषत् अथ पुनः शद्रा, भग्रोता, मन्ता, भवोदधा, अक्त, 

शअविच्नाकं भवलि, पथ शन्नाशनानन्तरम् भ्रन्नस्य भ्रायेप्राप्तौ दरष्टा 

भवति, खोता मवति, बोद्धा भवति, कन्त भवति, विज्ञाता भवति। 

शलः अन्नः ब्रह्मबुया उपास इति । । 

सयः भर्भ' ब्रह्म दति उपास्ते, स पुनः भ्रन्रवतः पानवतः लोकान् 



#॥  भरोख्व्लौ । ११९१ 

भवति योऽन्न ब्रह्मलयुपास्तं । अस्ति भगवोऽन्नाह्गय इति, 
अव्रादाव भूयोऽस्तौति । तगरे भगवान् नबोल्िति । 

आपो वा अन्रा्रयस्तस्मायदा सुष्टिनं भवति 
व्याघधौयन्ते प्राणान्न कनौयो भविष्यतीति, अथ यदा 

सुठटिभवत्यानन्डिनिः प्राखा भवन्छन्न' वह भविष्यतीत्याप 
एवैमा मूर्ता येयं पृथिवौ यदन्तरिच' यद्ौर्यत्पर्व्वता 
यषहेवमनुष्या यत् पशवश्च वयारुसि च दशवनस्यतयः 
प्वापदान्याकोटपतङ्पिपौलकमाप एवेमा मूर्ता अप 

उपाखेति । 

स योऽपो ब्रह्मेलुपास्ते भाप्रोति सर्व्वान् कामा 
अमिसिद्धाति प्राप्नोति । भ्रन्नस्य यावत् गतं तच्च तावत् यथा राज्ज: तथा 

कामचारः भवति। यः भन्न ब्रह्म इति उपास्ते इति उपरसंारः १ 

नारदः- भगवन्, भस्ति भव्रात् भूयः? इति । सनत्कुमारः--भरव्रात् 

पनः भूयः अस्िडति। मारदः-तत् मै भगवान् त्रवोतु इति। 

भाप द्ति। रापः पुनः अन्नात् भूयः। कथम् ? यस्मात् ्रव॑- 

योनय श्रापस्तस्मात् यदा न सुषहष्टिः भवति तदा भञ्ज कनोयः भरल 

भविष्यति इति हेतोः प्राणाः व्य्षोयन्ते विधरषेष् श्राधोयन्ते दुःखिनः 

भवन्ति । मध पुनः यदा सुषिः भवति, अन्नः कह भविष्यति इतिं 

डेतोः प्राणाः आनन्दिनिः सुखिनः भवन्ति । भश्भ्भवात् मृत्तंस्ाबस्य 
-- माः भायः एव मत्ताः मूत्तिं मत्बः + या इयं थिव, यत् भरन्त- 
रि", यद्यौः या दौः, यत्प्ब्वेताः ये पम्बेताः, यदवमनुषयाः ये टेब- 

मनुषाः यत्पश्रवः ये पशवः, वयांसि च, दणवनस्यतयः, भराकोटपतङ्ग- 

पिपोलकं श्वापदानि, द्मा भापः एव मूर्ताः । अतः षप: ब्रह्मबुदया 
उपास इति । ५ 

सयः भप ब्रह्म दति उपास्ते स पुनः शन्थान् कामान् भाप्रीति 



११२ वैदान्तसमम्वयः । [श्म भ । 

स्त. पिमरान् भवति यावदपां गतं त्रासय वधा कामचारो 
भवति योऽपो ब्रह्यत्युपास्ते। असति भगवोऽद्भ्यो भय 
दइति। अद्भ्यो वाव भूयोऽस्तीति। तने भवान् 
ब्रवौ विति । 

तेजो वा अङ्भो भूयस्तदा एतद्ायुमुपण्हयाकाशमभि- 

तपति तदाहनिशोचति नितपति वभिष्यति वा इति । 
तेजणव तत् पूवव दर्शयित्वाऽथापः जते तदेतदुर्ाभिश्च 
तिरश्चौभिश्च वियुद्भिराह्ादाश्चरन्ति तस्प्रादाहविो तसै 
स्तनयति विष्यति वा इति। तेज एव तत् पृष्व 
यित्वाऽथापः रजते तेज उपाखेति । 

ठभिमान् मवति, यावत् अपां गत तत्र तावत् अरस्य यथा रान्नः तथा 

कामचारः मवति। यः श्रपः ब्रह्म इति उपास्ते इति उपसंहारः । 

नारदः- भगवन्, श्रस्ति ब्रह्य: भूयः? इति। सनत्कुमारः-- ब्रह्य; 

पनः भूयः अ्रस्ति इति । नारदः- तत् मे मगवान् त्रवोतु इति। 

तेज इति । तेजः पुनः ब्रह्य; ब्रूयः। कथम् ? तत् वा एतः 

तेजः वायुम् उपश्द् अवष्टभ्य च्राकाशं यदा अभितपतिश्रमिव्यापुः... 

तपति उष्णं करोति, तदा ्राइः लोकिकाः--निशोचति वाग्ुः स्तत्षः 

तिष्ठति, नितपति देहसन्तापं जनयति, श्रत: विति वारिवर्षणं 

भविष्यति इति वै प्रसिद्ठम् । तेजः एव पूव्यैः तत् वारिवषंणलक्षण' 
दगशेयित्वा भ्रथ श्रनन्सरम् ्रपः छजते। तत् एतत् तेज णव ॒ऊरद्भिः 

च ऊद्गाभिः च तिरखोभिः च तियग्रताभिः च विद्युद्धिः श्राङ्णादाः 

महाष्टादाः स्तनयनशब्दाः चरन्ति, तसात् जनाः श्रादुः विद्योतते 

वि्युम्रकाशो भवति स्तनयति निर्घोषयति श्रत; वषिंश्चति वारिवर्षं 
भविष्यति इति ै। तेज एव पून्धै' तत् दभैयित्वा श्रथ श्रपः जते । 
श्रतः तंज: ब्रह्मबुद्धया उपाख इति । 



2  अरोधकलो।  ।१ 
स॒ यस्तेजोब्रह्मेव्युपास्ते तेजस्वी बे स तेजखलतो 

लोकान् भाखखतोऽपहततमस्कानभिसिद्ाति यावरेजसा 

गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यस्तेजोब्रह्मेल्युपास्त । 
अस्ति भगवत्तेजसो भूय दइति। तेजसो वाव भूयोऽ- 

सोति । तन्द्र भगवान् ब्रवीत्विति। 

आकाशो वाव तेजसोभूवानाकाशे बे सुय्धाचन्द्रमसा- 
वुभौ वियुत्रन्नचाण्यग्निराकाओेनाह्नयत्याकाशेन शृणो- 
त्याक्राशेन प्रतिश्णोत्याकाे रमत आकाशे न रमत 

आकारे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपाखेति। 

स य भअआआकाशः ब्रद्यव्युपास्ते आकाशवतो वै स 

सयः तेजः ब्रह्म इति उपास्त, स पुनः तेजसो सन् तेजसतः 
मासतः प्रकाशवतः अपडहततमस्कान् लोकान् अ्रभिसिद्धाति प्राप्रोति, 

यावत् तेजसः गतं तजर तावत् शरस्य यधा रान्न: तथा कामचारः भवति। 

खः तेजः ब्रह्म इति उपास्त इति उपसंहारः । नारदः- भगवन्, अस्ति 

तेजसः भूयः? इति । सनत्कुमारः- तेजसः पुनः भूयः अस्ति इति । 

नारदः-- तत् मे मगवान् ब्रवोतु इति। 

आकाश दति। ्राकाशः पुनः तेजसः भ्रूयान्। कथम् १ 

साकार पुनः उभौ सूव्धाचन्द्रमसौ तेजोरूपौ, विद्युत् नत्तचाणि अग्निः 

वजोरूपाणि-- यच्च यस्यान्तव्वत्तिं तदल्यः भूय इतरत्। किञ्च 

आकाशेन ्राह्यति, आहतखेतरः-भ्राकागेन रृणोति, उक्श्च 

शब्दमन्धः--श्राकाशेन प्रतिशृणोति, भ्राकाशे रमते- षकारे छ्युप- 

स्थिते, राका न रमत-विषादकारणे ह्युपख्िते, भाकागे जायते, 

भ्राकाशम् भमिजायते ्रभिलच्य जायते । भरतः च्राकाश' ब्रद्मबुदधया 

उपाख इति। | । | 

सयः भाकाश' ब्रह्म इति उपास्ते, सवै श्राकाशवतः विस्तार- 

१५ 



११४ वैदाम्तसमन्वयः । [ शय, 

लोकान् प्रकाशवतोऽसम्बाधानुरुभायवतोऽभिसिद्ति, 
यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवतिं य 
आकाशं ब्रह्म लुपासे । अस्ति भगव भाक्षाशाह्कुय इति । 
भाकाशादाव भूयोऽखलीति। तन्द्रे भगवान् त्रवौतिति । 

स्मरो वाव अआाकाशङ्गयस्तस्मादयदापि बहव असीरत्न 
द्मरन्तो नैव ते कञ्चन शणुयुनं मन्वीरन्न विजानीरन् 
यदा वाव ते स्मरेयुरय शृणुयुरथ मन्वौरत्रथ विलानौरन् 
स्मरेण बे पुवान् विजानाति स्मरेख पश॒न् स्मरसुपा- 
ख ति। 

स यः स्प्मरं ब्रह्म युपास्तं यावत् इयरस्य गरतं तत्रास 

युक्षान्, प्रकाञ्चवतः, असम्बाधान् भ्रन्धोग्धयोडङारहितान्, ठरुमायवतः 

विकौरैगतोन् विस्तोशंप्रचारान् लोकान् श्रमिसिद्यति प्राप्नोति) 
वावत् अआकाश्स्य मतं तच ताक्त् जरस्व क्था रान्नः तथा कामचारः 

भवति। यः आकाश ब्रह्म दति उपासक इति उपर्सष्टारः। नारदः 

-भमवन्, रस्ति श्राकाञ्चात् मयः १ इति ! सनक्कुमारः--ग्राका- 

शात् पुनः भूयः रस्ति इति। नारदः- तत् मे भगवान् व्रवोतु 

दूति । 

स्मर इति । स्मरः स्मरणं पुनः श्राकाशात् भूयः भूयान् } तस्मात् 

अकाशाद्भुयसूबात् यपि न स्मरन्तः कडवः भासोरन्, न एव ते कदचन 

शृणुयुः, न मन्बोरन्, न विजानोरन् | यदा पुनः ते सरयुः, श्रव 
तदा ते शयुः, अथ मन्नोरन्, अ्रथ विजानोरन्, स्मरेश स्मरणेन धै 

पुषान् विजानाति रेख स्मरणेन पशून् । भरतः स्मर' खरण' ब्रद्मबुदय) 

खपाख इति । 

सयः स्मरं ब्रह्म इति उपास्ते, थावत् स्मरस्व गतं तत्र॒ तावत् भ्व 

यथा रान्न: तधा कामचारः मवति। वरं ब्रह्म इति उभास्ते 



श्य अ।] आरोह्वक्षो | ११५ 

यथा कामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मल्युपास्तं । असि 
भगवः स्मरा व इति । स्मरादाव भूयोऽस्तीति + सन्प् 
भगवान् त्रवौत्विति । 

आशा वाव स्मराद् यस्याशेल्ो वे स्मरो मन्वानधौत 

कम्यासि कुरुते पुवापश्च पशुप्खेच्छत इमनच्च लोकमु 

द्येच्छत आशासुपासखेति। 

सय आशां ब्रह्म लुपास्ते आश्षयाऽख्य सव्वं कामाः 
सख्दान्यमोघा इमस्याऽऽशिषो भवन्ति, यावबटाशाया गतं 

तवास्य वथा कामचारो भवति च आशां बह्म ल्ुपास्ते । 
अस्ति भगव भआभाया भूयदति। आशावा वाव भूयोऽ- 

स्तौति तने भगवान् व्रवो्िति। 

दति उपसंहारः । नारदः-मगवन्, अस्ति स्मरात् भ्यः? इति। 

सनत्कुमारः- स्मरात् पनः भूयः भसति इति। नारदः --तत् मे 

भगवान् ब्रवोतु दति 

आशेति। आशा पुनः स्मरात् भूयसो । कथम् १९ श्राद्धः 
आशया वद्िंतः युमः स्मरः स्मरणं मन्तान् भ्रधोते, कन्धासि कुरते, 

परशून् च इच्छते, इयं च लोकम्, श्रम् च लोकम् इच्छते। अतः ब्राशां 

ब्रह्मवुषगा उपाख इति । 

सयः राशां जरद्न दति उपास्से, आणया श्वस्य सव्ये कामाः सम 

चान्त, भ्रमोधाः पुनः भरस्व श्राशिषः भवन्ति, यावत् आशया; गतं 
लब लावत् अस्व यथा रान्नः तथा कामचारः मवति। यः श्राशं 

जश्न इति उपास्ते इति उपसंहारः । नारदः- भगवन्, रस्ति 

आशा; भुयः? दति। समत््कुभारः-भ्राभावाः पुनः भूयः अस्ति 

इति। मारदः--तत् मे भगवान् ब्रबोतु इति, 



११६ दान्तसमन्ववः । + 

प्रायो वा आशाया भूयान् अथा वा भरा नाभौ 
समर्पिता एवमस्मिन् प्रा सर्व्व समर्पितम् । प्राणः 
प्रायेन याति प्राणः प्राशं ददाति प्राशाय ददाति प्रागोह 
पिता प्राणो माता प्राणो भराता प्राशः खसा प्राण 

आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः । 

स वदि पितरं वा मातरंवाभ्रातरं बा खसागं 

वाचाय वा ब्राह्मणं वा किञ्चिह.शमिव प्रलादइ धिक् त्वा 

ऽस्त्विलेवेनभाहः पिदा वे तमसि माषा वे त्वमसि 

माद्रष्टा बै तमसि खरृहा वे वमस्थाचा्यहा वे त्वमसि 

ब्राह्मणहा वै लमसीति। 

प्राणडति । प्राणः पुन: ्रागायः; भूयान् । कथम् ? यथा वै लोकं 
रथचक्रस्य श्रराः रथनाभौ समपिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिताः, एवम् 
अस्मिन् प्राणे स्वै समपितम्, प्राणः प्रान स्वशक्त्या एव याति, प्राणः 
प्राण सखशक्तिम् एव ददाति--यषटदाति तत् खालभूतम् ; प्राणः 

प्राणाय खाकभूताय एव ददाति-- यसं ददाति सतु खाकभूतणएव) 

प्राणः एव पिता, प्राः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः 
श्ाचाय्यः, प्राणः ब्राह्मणः । 

सयदि पितरं वा, मातरं वा, श्वातरं वा, खसारं वा, अचां वा, 
ब्राह्मणं वा प्रति किञ्चित् शम् इव तदननुरूपं लद्भारादिवचनम् 
राह, धिक् तराम् भ्रसु इति एव एन॑ लद्घारादिप्रयोगभीलम् श्राह 
विषैकिनः। धिकूकघत्य किवदन्ति तदाह--पिढदहा वै निचितं लम् 
भमि, माठहा वे लम् रसि, श्राटहा वै तम् भ्रसि, खरा वै तवम् 
असि, अआचायहावे त्वम् असि, ब्राह्मणहा वै त्वम् श्रसि इति। 



१  भारोहवन्लौ । ११७ 

अथ यदाप्येनानुत्रान्तप्राणाज्छलेन संमासं व्यतिषं 
दशन्नेवेनं ब्रूयुः भिटहासौति न माटशसीति मः जां 
हासौोति न खख्हासीति नाचाय्यषहटासौति न ब्रह्मश 
हासौति। | 

प्राणो श्येवेतानि सर्व्वाणि भवति सवा एष एवं 
पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादौ भवति, तच्चेद्- 
बरूयुर तिबायसौल्यतिबायस्मीति नूयान्नापङ्कवीत | 

एष तु अतिवदति यः सव्येनातिवदति । सोऽ 

भगवः सल्येनातिवटानौति । सल्यन्लेव पिजिन्नासितव्य- 

मिति सल्यं भगवो विजिन्नास इति। 

श्रथ यदि एनान् पिक्रादोन् उतृक्रान्तप्राणान् खतान् शूलेन 

समासं समस्य राशि कत्वा व्यतिषं खण्डशः छत्वा देत्, न एव एनं 

ब्रूयुः, पिट श्रसिदति, न एव एनं ब्रूयुः माठहा रसि इति, न 

एव पनं ब्रूयुः म्बा भ्रसि इति, न एव एनं ब्रूयुः स्वर्डा 

असिद्ति,न ण्व एनं ब्रूयुः ्राचाय्यहा असि दति, नरव एनं ब्रूयुः 

ब्राह्मणद्धा असि दति । 

प्राणः हि एव एतानि सन्मणि भव्ति। सवा एष प्राणात्वादो 

एवं पश्यन्, एवं मन्वानः एवं विजानन् अतिवादौ नामाद्याशान्तमतौत्य 

वदनजौलः भवति । तं प्राणाकवादिनं चेत् ब्रूयु; जनाः--अतिवादौ 

श्रसि दति, सब्रूयात्--भरतिवाद्यस्मोति। न ्रपञ्कुवोत न भ्रपलपेत् । 

प्राणाकमवादेन तुष्यन्तं नारदमाडह सनत्कुमारः एष तु भति- 

बदति यः सत्येन श्रतिवदति--परमाथंसत्यमधिकत्यातिवदति । एत- 
ऋत्वा नारद ्राइ- हे भगवन्, सोऽ नारदः सत्येन भतिवदानि 
इति। सनत्कुमार ब्राह-सत्य तु एव विजिज्ञासितव्यम् इति। 

मारदः--हे भगवम्, सत्य' विजिश्रासे विशेषेण न्नातुमिच्छामि । 



वेटान्धसन्नम्बयः । {श्य ११८ 
` यदा ३ विजानात्यथ सस चदति नादिलानन् स्यं 

वदति बिजानन्रेव खल्यं बदति \ विच्नानन्तेव विजिन्तासि- 

तव्यमिति । विच्लानं भभंखो विजिच्नास इति । 

यदा वे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति 

मत्वेव विजानाति । मतिख्वेव विजिश्नासितव्येति । 

मतिं मगवो विजिच््नास इति । 
यदा वे श्रहधाल्यथ मनुते नाष्रहधग्मनुते खहधदेव 

मनुते । ञ्चा त्वेव विजिन्नासितव्येति। श्रद्धां भगवो 

चिजिन्नास इति । 
यदा वै निसिष्ठत्वय श्रहधाति नानिस्तिष्ठन्छदधाति 

निस्तिष्ठन्न ब श्हधाति । निष्ठा त्वेव विजिन्नासितव्येति । 

निष्ठां भगवो विजिन्नास इति। 

पाह च सनतृकुमारः--यदा वै विजानाति-ष्दं परमान: 
सत्यमिति बिशेण स्नानं लभते, अथ तदा सत्यं तदिति व्दति। 

सुतरां न भ्रविलानन् सत्यं वदति, विजानन् टव सत्य" बदति; अतः 

विश्नानं तु विजिन्नासितत्बम् इति । नारद ्राह--हे भगवन्, किज्ञानं 

विजिश्नारे इति । 

सनत्कुमारः-- यदा वे मनुते मननविषयं करोति, अर्च तदा 

विजानाति, न भ्रमत्वा विजानाति, मत्वा एव विजानाति, श्रतः मतिः 

मनन तु एव विजिन्नासितव्या इति । . नारदः--हे भमवन, मतिं 

विजिक्ञासे इति। 

सनतूकुमारः- यदा वे श्रहधातति, अथ तद्धा मलुते । न पखहघत् 
मनुते खदधत् एव मनुते । खद्भातु एब बिजिन्नासितब्या इति। ड 
भगवन, अदां विजिश्नासे इति। 

सनत्ङ्कमारः--यदा वे निस्तिछति निरन्तरं तिहति-- जिक्नाचुः 
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यदावै करोत्यथ  निसिष्ठति नाक्लत्वा निलिष्ठति 

कछल्वेव निसिष्ठति। क्षतिस्त ब विजिन्न सितव्येतिं 

क्रतिं भगवो विजिन्नास इति । ` 1 

यदा; बे सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्धा करोति 

सुखमेव लब्धा करोति। सुखं त्वेव विजिन्नासितब्य- 

मिति । सुख भगवो विलिन्नासर दति । 

यो वे भूमा तत् सुखं नान्ये सुखमस्ति भूमेव सुख 

भूमा त्वे ब बिजिन्ञासितवा इति । भूमानं भगवो विजि- 

च्नास इति। 

सत्राचायसच्रिधौ, श्रथ तदा खहधाति, म श्रनिस्तिष्ठन. श्रहघाति, 

निस्तिष्ठम. एव अहघाति, भरतः निष्टा तु एव विजिन्नासितव्या इति । 

नारदः--टे भगवन, निष्टां विजिश्नाखे इति । 

सनतृकुमारः-- यदा वे करोति इद्दियसंयमादिकमनुतिष्ठति, भ्रय 

तदा निस्तिष्ठति । न भरङ्ृत्वा निस्िष्ठति, कत्वा एव निस्तिष्ठति । 

भत; क्तिः एव विजिन्नासितब्या इति । नारदः-र₹े भगवन, ऊतिं 
विजिक्नासे दति । 

सनत्कुमारः--यदा वे शुखं लभते, भध तदा करोति, म अद्खस्वं 

लब्ध करोति, सुखम् एव लब्धा करोति । अतः सख तु र्व विजि 

श्रासितव्यम् इति । नारदः--हे भगवन, खं विजिन्नासे इति । 

 समत्कुमारः--यो वै भूमा-- निरतिशयं बड़ वादस्ात् न्धुनताः- 

शृन्धं --तत् सुम्, भंशे--भश्पस्व अधिकटठन्याेतुत्वात्- न शुख्वम् 

अस्ति। भूमा रव सुखम्, भूमा तु एव विभजिक्तासितव्यः इति । 

नारदः --हे ममवन्, भूमानं विभिश्जारु इति । | 
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` अचर नान्यत् पश्यति नान्य्ुशोति नान्यदिजानाति 
स भूमा । थ यवान्यत् पश्यतन्यच्छुणोलन्यदिजानाति 
तदल्पं । यो वै भूमा तदख्तमथ यदल्प' तन्ये स 
भगवः कस्पिन् प्रतिष्ठित इति । खे महिन्नि यदिवान 
मह्िमीति । | 

गोअश्वमिह महिमेल्याचन्चते हस्तिहिरण्यं दासभाय्यं 

च्ेवाणयायतनानोति नाहमेवं व्रवीमि ब्रवौमीतिहावा 

चान्यो इदन्यस्िन् प्रतिहित इति । 

स एवाधत्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरलात् 

स दक्तिणतः स उत्तरतः स एदं सव्व॑मिति। अथा 
तोऽश्ङ्ारादेश एवाहमेवाधस्ादहमुपरिष्टादह पश्चादहं 

पुरलादह' दचिगतोऽहमुत्तरतोऽषमेषैद सर्व्वमिति । 

भूमानं विहठणोति सनतृकुमारः- यत्र यस्मिन भून्नि त्वं न 

अन्यत् पश्यति निरवकाशल्ात्, न भ्रन्यत् णोति, न श्रन्यत् विजा 

नाति, स भूमा, अ्रध यच श्रन्यत् पश्यति सावकाशत्वात्, अ्रन्यत् 

णोति, श्रन्यत् विजानाति तत् श्रयम् । यौ वै मुमा तत् ्रगृतम्; 

अथ यत् ग्रसं तत् म्यम् । नारदः--हे भगवन, स भूमा कस्मिन 

प्रतिष्ठितः १ इति । सखे महिनि माहामेः प्रभाषे खरूपे प्रतिहितः 

महिन: खातानरिक्रत्वात् ; यदि वां खात्ातिरिक् मन्यसे-न 

महिखि इति । “सच्वेव सोभ्येदमग्रमासोदेकमेवाहितौयम् । तदै- 

चत बहु स्थां प्रजायेयेति” इति एकस्य तस्य ब्ुभवनमेव भूमत्वम् । 

वद्भवनन्तु खमाहातलानिष्टमिति तश्िन् तख प्रतिष्ठाऽऽमप्रकाश इति 

ततम् । बहुधाप्रकाशमाने चैकस्मिन् यदा मरनचित्तो भवति, तरईै- 

काकारत्वात् तत्सज्रिधौ नान्धत् किश्चन दशेनखवणादिविषयं भवति, 



"1 = चरोष्व्यो\ र्शः ` 
अथात साव्मीदेशण्व, ` भाद्मैवाधस्तदासोपरिष्टा- = 

दात्मा पञ्ादात्मा पुरखादाव्मा दिशत ाक्मोत्षरत 

आत्मेषेदपः सव्वमिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं 
मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रौड आत्ममिथुन 
आत्मानन्दः स खरा. भवति तस्य सव्व॑षु लोकेषु काम- 
चारो भवति। अथ येऽन्यधाऽलो विदुरन्यराजानम्ते 
त्षय्यलोका भवन्ति, तेषा सव्वेषु लोकेष्वकामचारो 
भवति । 

सर्डशो भासमाने लदिभूती यदा चित्त विचरति, तदा ततसम्न- 

श्धिन्यन्यस्मिन् चित्तप्रकेशस्यावकाश्त्वात् टष्टाद्यतिरिक्तं दृच्यादि विषयं 

भवति। पूव्यैत श्वे मद्धिन्नि परत्र नखे महिमोति न्नयम्। 

^्स्वे महिख्जियदिवा न मदिश्ि" इति विच्रणोनि।--इहलोके 

गोश्रष्ठं महिमा रेखयम् इति भाचकच्तते, शस्तिहिरण्य' टासभाथं 

चेवाशि श्रायतनानि महिमसंच्चकानि, तेरेव देवदत्तो लोके प्रतिष्ठा- 

माप्नोति, न अष्टम् एवं महिमा दरति त्रवोमि, किन्त्वेवं ब्रवोमि इति 

पमः उवाच सनतकुमार; । किन्तत् कथ वा? अन्यो डि डेवदत्तः 
अन्यस्मिन् स्वातिरिक्गविषये प्रतिष्ठित दति; ूमा तु खसखरूपे 

प्रतिहित इति खं महिकोत्यस्य भावः। 

कथं नान्य तस्य प्रतिष्ठेति व्याचक्ते-स भूमा एव अधस्तात्, 

स उपरिष्टात्, स पात्, स पुरस्तात्, स दत्तिणतः, स उत्तरतः, 

स एव इदं सव्वेम्। भरतो न क्रचित् प्रतिषठितः। अथाऽतो भूमोप- 

नणामन्तरम् अरङ्कारोपदेणः एव । अहम् एव अधस्तात्, रहम् 

उपरिष्टात्, रहः पञ्चात्, भह पुरस्तात्, हः दक्तिणतः श्रम् 

उ्ंरतः, अष्टम् एव इदं सव्वैम् । ` 

नाहं पुनदंहादिसंघात श्त्याोपदेशः अथातः आतारः 

१६ 



१२२ वेदान्तसमन्वयः । 215. 

तख ह वा एतस्येवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत 
आत्मतः प्राणः आव्मत आशाऽऽत्मतः द्यर आत्मत 

आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभावि- 

तिरोभावावाव्मतोऽन्नमाव्सतोवलमात्मतो विज्ञानमात्मतो 

ध्यानमाव्मतञ्चित्तमात्मतः सङ्ल्य आत्मतो मन आत्मतो 

वागात्मतो नामात्मतो मन्ता आत्मतः कम्डाण्यात्मतए- 

वेद सव्टमिति । 

एव । श्राा एव अधस्तात्, आता उपरिष्टात्, ब्रातमा पञ्चात्, 

असा पुरस्तात्, भ्राता दक्षिणतः, भाता उत्तरतः, भ्राता एव दरदं 

सब्चैम् इति। सवा एष विदान् एव॑ पश्यन्, एवं मन्वानः, एव 

विजानन्, आसमरतिः आमनि रतिः रमणं यस्य, श्रावक्रोड़ः श्रातनि 

क्रोडा यस्य, भ्राममिथुनः- मिथुनं इन्दजनितसुखम्-- भ्रानि एव 

तत् यस्य--अन्यनिरपेक्तसुख इति भावः, भातमानन्द्ः आव्नि ्रानन्द्ः 

यस्य--विषयनिरपेत्तसुख इति यावत् । सुतरां ससखराट. स्वानि 

विसयाजमानः। तस्य सब्टेषु लोकेषु कामचारः अन्याहतगतिः भवति । 

अधये रतः अन्यथा उक्रटगनात् विपरोतं विदुः, तै अन्यराजानः-- 

अन्ये राजानः एषाम्--श्रन्यपरतन्ताः, सुतरां क्षय्यलोका; विनाशि. 

न्ीकगाः भवन्ति, तेषां स्न्वेषु लोकेषु ब्रकामचारः व्याददगतिः 

भवति। 

पूर्वोक्तं सव्वमामन्यन्तमाबयति ;--एव पश्यतः एव' मन्वानस्य, 

एव' विजानतः तस्य पुन; एतस्य विदुषः ्रामतः प्राणः, भानमनः 

अशा, श्रामतः स्मरः, आनतः भकाशः, भामतः तेजः, ्रामतः 

श्रायः, आतः अआविभौवतिरोभावौ--्रप्सम्पवात् मूर्तामूर्तयोः, 
अमतः श्रतरम्, भ्रातः बलम्, ्रासतः विच्नानम्, भरातः; ध्यानम्, 

ग्रामतः चित्तम्, श्रामतः सङ्कल्पः, आवतः मनः, आमतः वाक्, 



११. भारोषहवन्नो । | १२३ 

तदेष घ्लोको- न पश्यो रत्य पश्चति न रोगं नोत 
दुःखताम् । स्व॑र पश्यः पश्यति सर्व्वमाप्रोति सर्व्वशः ॥ 
इति। स एकधा भवति चिधा भवति पञ्चधा सप्तधा 
नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृतः शतञ्च दश चैकश्च सह- 
सखाणि च विंशतिः। माहारशुक्लौ सत्श्रुहिः सत्वशुडौ 
वा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सव्वेग्न्थीनां विप्रमोच्चः। तस 
सूदितकघायाय तमसः पारं दशयति भगवान् सनत्- 
कुमारसर स्कन्द इत्याचक्षत तॐ स्कन्टदल्याचच्चते । 

चा, ७।९।१--२६ । 

अततः नास, आत्मतः मन्ता; गादयः, आततः कश्माणि, असतः 

इदं सन्चम् इति) 

तत् एतस्मित्रथं एष क्ञ\को भवति ;- पश्यः तथोक्षद्णो न श्लत्यु, न 

रोगं, न उत दुःखतां दुःखभावं च पश्यति । स पुनः ` सन्तः पश्यति, 

सत्येशः सत्वम् अ्प्रोति। स विहान् प्राक् खष्टिप्रमेदात् एकधा 

मवति, एकधा सन् पुनः विधा भवति तेजोवत्ैः, पश्चधा भवति शब्दा- 

दिभिः, सप्तधा भवति धातुभिः, नवधा च एव भवति इन्दरियगोलकंः, 

पन; च एकादश इन्द्रियैः, शतंच दश च एकः च इन्दरियष्ठत्तिमिः, 

विशतिः सहस्रामि च वासनाभिः, एवमनन्तमेदप्रकारः भवति । विना 

हि सत्वशद्धिं न वम्तुसाक्षात्कारो भवति, अतस्तमादडइ--श्राहारशुो 

अाश्ियतं इत्याहारः णब्टादिविषयविन्नानं तस्य शदिः रागदेषमोडह- 

दोषेरसंखूष्टिः अनिषिष्ठभोजनं वा तस्यां सत्यां सच्छशुहिः चित्त 

शदिः, ` सत्वो धवा नि्ला अविच्छिन्ना स्मृति; वस्तुपल्िः, 
स्मृतिलम्भे लब्धायां स्मृतो सव्येग्रन्धोनां निखिनवासनानां विप्रमोक्षः 

विमोचनम् । खदितकषायाय दितः क्षालितः विनाशितः कषायः 

रागदषादिरच्ननं यस्य तस्र नारदाय भगवान् सनत्कुमारः तमसः 



१२४ षदान्तसमन्ववः । [श्य %। 

१८ । अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दरं पुण्डरौकं 

वेश्म टरोऽस्िन्नन्तराकाशंस्तस्मिन् यदन्तसदन्वेष्टव्यं 

तद्ाव विजिन्नासितव्यमिति । 

तच्चेदृन्रूयुयेदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दरं पुण्डरौवां वेश्म 
टृरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किन्तदज्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्याव 

विजिन्ञासितव्यमिति। 

बूयायावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहदय आकाश 
उभ अस्िन् यावापुथिवौ अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च 

वायुश्च सु््याचन्द्रमसावुभौ वियुन्रक्षताणि यच्चास्येषास्ति 
यञ्च नासि सव्व तदस्मिन् समाहितमिति। 

अन्नानतायाः पारं दशंयति। तं सनतकुमारं स्कन्ददति अआचक्ते 
तदिदः। ददिवचनमध्यायपरिसमास्यथम् । 

१८। भ्चूमोपदे्णनन्तरं स्वदे ब्रह्मदशेनाय इृद्यधिष्ठितं ब्रह्मोप- 

दिश्यते । अथ आराधकः भअस्मिन्- प्रत्यक्ते- ब्रह्मपुरे शरीरे 

यत् इदम्-रतिप्रसिद॑-- दहरम् अल्पं सूच्छं पुण्डरोकसटश' वेग्म- 

बैश्म दव वेशम हारपालादिमच्वात्-त्रह्मोपलख्धिस्थानम् ; भस्मम् 

इद यपुर्डरोके वेमनि ददरः श्रल्पः अरन्तराकाशः- काशाख्य' 

ब्रह्म । सस्मिन् हत्पुण्डरोके यत् भन्तः तत् श्राकाशख्य' ब्रह्म अरन्य 

ष्यम् । तत् एव॒ विजिन्नासितव्यं विरेषेण जिज्ञासितव्य साक्तात्- 

करगोयम् इति 

तम् भाच चेत् यदि बरयुः शिष्याः-भ्रस्मिन् ब्रह्मपुरे यत् ददं 

दषरं पुश्रोकां वेश्म, भस्मिन् दहरः भन्सराकाशः, भजर वेश्मनि किं 

तत् विद्यते यत् अ्रन्वेष्टव्य, यत् एव विजिन्नासितव्यम् इति । 

 ब्रयात् शिष्वानाचाच्यः--यावान् वा ज्यम् श्राकागः भीतिकाकाशः 



ध्यय) भारोहवह्लौ । १२५ 

तश्चेद्त्रूयुरस्ि पटशेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व्व समाडहितयं 
सर्व्वाणि च भूतानि सव्व च कामा यदेनच्छरावाप्रोति 
प्र्वपं सते वा किं ततोऽतिशिष्यत डइति। 

स ब्रूयात् नास्य जरयेत्नौय्धति न वधेनास्य इन्यत 
एतत् स्यं ब्रह्मपुरमस्मरिन् कामाः समाहिता एष 

्राव्माऽपषहतपाप्मा विजरो विरल्युविंजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसङ्ल्पो यथा देवेह प्रजा अन्वाविशन्ति 

यथाऽनुंशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदंयः 

च्षेवभाग' तं तमवोपजौवन्ति | 

तावान् एषः अन्त दय ् राकाशः, स्मिन् भाकाओे उभे द्यावाण़धिवीो 
अरन्त: एष समाहिते सम्यक् श्राहिते स्थिरे, उभौ भग्निःच वायुः च, 

उभौ सूग्याचन्द्रमसौ स्थितौ, विद्युब्रल्षवाणि स्थितानि, शरस्य देहवतः 

यत् च इद अस्ति यत् च इष नास्ति सत्वैः तत् अस्मिन् समाहितम् 

स्थितम् इति। 

लम् भराचायय चेत् ब्रूयुः शिष्थाः- चेत् दं सव्यम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे 

सलाडहितं, सव्वाखणि मूलानि सर्ववे च कामाः समाहिताः, यदा एनत् 

व्रह्मपुराख्य' शरोरं जरा वाप्नोति अधिकरोति, इटं सत्व किं प्रध्वस्ते 

विनष्टः भवति, अधवा किं ततः अन्यत् अवशिष्यते भ्रवतिष्ठते इति। 

स श्राचार्य्यो त्रयात् तान्--श्रस्य शरोरस्य जरया ` एतत् भम्तरा- 

काशाख्यं ब्रह्म न जोय्येति, शरस्य शरोरस्य वेन न हन्यते, एवेत् ब्रह्म 

पुरं ब्रह्मोपलसितं ब्रह्मणएव पुरं सत्यं--ब्र्मसम्बन्धवशात् । यदाऽस्य 

ज्रह्मघुरत्वं तदा ब्रह्मण एव प्राघान्धात्--अस्मिन् ब्रह्मणि हृदाकाशे 

कामाः सर्व्वे समाहिताः खिताः । नैतत् कैवल' परोकल्मपरोरमपो- 

व्याह-णष आत्मा अपषतपापा पापमालिन्धरद्ितः, विजरः विगत- 

अरः, विद्त्युः विगतमत्युः, विशोकः विगत्ोकः, विजिघत्सः 



१२९६ ` वदान्तसमन्वय्रः । । (4 

` तदधे | कममजितो लोकः क्षौयत एवमेवामुत्र पु्य- 

जितो लोकः कछषौयते। तख दृहात्मानमननु विदा व्रजन्दे- 

तारश्च सलयान् कामाप्स्लेषां सर्व्वेषु लोकैष्वकामचारो 

भवल्यथ , व . बहाद्मानमनुविया जन्य ता शच सत्याम् 

क्रामांस्ल वा सव्वषु लोकेषु कामचारो भवति । 
| का, उ, ८। १ ०।१।१--€ । 

विगताशनैच्छः, श्रपिपासः प्रपामेच्छः, सत्यकामः सत्या भविता 

कामा यस्य सोऽयम् ; सत्यसङ्र्पाः- सत्वा अवितथा; सह्कल्पा यस्य 

सोऽयम् । श्रालविन्नानाभावे दोषमाह--यथा हि एव इहलोके प्रजा 

यथाजुणासनं खाभिन आन्नामनतिक्रम्य भ्रन्वाविश्न्ति भोगमुपलभन्त, 

यं यम् न्त' प्रत्न्त यं जनपदं य॑ चेत्रभागम् अभि लक्तीक्तत्य कामाः 

श्रधिंन्यः भवन्ति तं तम् एव उपजोवन्ति । 

तत् तस्मात् यथा इहलोके कर्गजितः सवासिशेवादिभिः कम्मभिः 

जितः भ्रायत्तौक्लतः लोकः पराधोनापभोगः लौये, एवम् एव प्रसुव 

परलोक पुखजितः रःग्निहोतरादिपुखकश्मि; जितः लोकः क्षोयतं 

षयं प्राप्नोति। तत् तस्मात् ये इहलोकं भ्रातानंपूर्व्वोक्तलक्षणम्, 

एतान् सत्यान् सत्यसङ्कल्प कायान् खातस्थान् कामान् च सत्यसन्भुतान् 

--सत्यकामादिगुणान् वा भ्रननुविद्य भ्रन्नाता व्रजन्ति देहात् प्रयन्ति, 

तैषां सर्व्वेषु लोकषु श्रकामचारः भययेष्टगतिः भवति। यथधाक्तान- 

विन्नानफलमाद--्रध पुनः ये इहलोके भावनम् एतान् सत्यान् 

कामान् च अनुविद्य ज्ञात्वा व्रजन्ति टेदहात् प्रयन्ति तषां सर्व्वेषु लोकषु 

कामचारः यथे्टगतिः भवति । 

ददराकाशस्य परमेखरलसाधमविषये निभ्बार्कौया शाहइः-- 
“उपास्यतया समे।पसख्च ब्रह्मणः पुरत्वनोपारकशरोरं, तम्ध्ये तदवयब- 

भूतं एुण्डरोकाकारमण्डपरिमाणं छदय्च ब्रह्मणो बेग्मतेन निरि ष्ट, 

तकसं परमानानं सृच्छतया येयं दङराकागणन्देनोक्चा तदन्तन्यै्तिन्- 



११ भारोहवल्लो । १२७ 

१८। आकाशो वै नाम नामरूपयोनिषव्वेहिता ते 
यदन्तरा तद्रह्म तदश्टत स भाता प्रजापतेः सभां वेश्म 

प्रपदो यशोऽह भवामि ब्राह्मणानां यभो रान्नां यशो 

विशां यशोऽषहमनुप्रापत्सि स शहा" यशसां यथः ष्वेत- 

मदत्कमदत्क शवेतं लिन्दु माभिर्मा लिन्दु माभिगाम् । 

छ्छा, उ, ८।१०।१४।१। 

चापद तपापलादि कल्याणशगुणगणं ध्येयतयोपदिशति सुतिः । कथ- 

मेवमवगम्यत इति चेत्, यावान् वायमाकाशस्तावानेषोऽन्तद्ध'दय 
आकाशः" इति दहराकाशस्य वियदुपमत्वसुक्ता “उमे भ्रस्मिन् दयावा- 

पृथिवो अन्तरेव समाहितः इत्यादिना सन्यैजगदाधारतया निर्हि्टस्य 

तस्येव “यच्चाश्येहास्ति यत्च नास्ति सबै तदस्मिन् समाहितम्” इति 

अ स्मित्रित्यनेन परामर्णत् तस्येव "नास्य जरयैव जोति? इत्यादिना 

टेदघन्यरलिघत्वम्, एतत् सत्यं ब्रह्मपुरम्' इत्यनेन निखिलविण्वाघारत्वं 

अस्मिन् कामा; समाहिताः इति कामशब्दितिकस्याणगुणाधारत्वं 

चाभिधाय “एष भावाऽपद्टतयापमाः इत्यादिना ददराकाशस्येवातत्व 

काम्यमूतकल्याणगुणवत्लादि स्फ़टोक्षत्य तं तदश ाविदुषामन्तवत्- 

फलप्राभिमसत्यसङ्ल्पत्वं चोका “अथ इहातलमानमनुविदय ब्रजन्त्य तां 

सत्यान् कामान्? इति वाक्ागेषस्तमेव ददहराकाशशब्दनिदहि्टमा- 

त्मानं तदह्ुणांश्च विदुषां ततूप्रसादात् सत्यसङ्कल्पतां च दशयति" 
दति। ( १।३।१४ )। 

१८। दहराकाशस्य प्रक्षलोपयोगप्रदशेनायाकाशस्य ब्रह्मतल्माद 

याकाश दइति। आकाशो वे नाम खुतिषु प्रसि; नामरूपयोः निव्यै- 

हिता निर्व्वोदट़ा व्याकस्ती। ते नामरूपे यदम्तरा यस्य मध्य ज्नयाकारेण 

वत्तेते, तत् ब्रह्म, तत् अण्रतं, सभ्राला। एतजन्नानवानड प्रजापतेः 

सभां वेश्म प्रप गच्छयम् । गच्छ्न् ब्राह्मणानां यशः ब्रह्मलो कगमन- 



१२८ धदानलसमन्बयः। = (९२, 

 २०॥ हे वाव ब्रह्मणो रूपे मृत्तञ्ंवामूरशच म्य 

श्चाखुतश्च सितं च यच्च सञ्च लयश्च । | 

तदेतन््रस यदन्यदायोच्वान्तरिश्ाच्चैतन्प्रच्यमेतत् 

शि तमेतत् सत् तद्यैतख मू्तलैतख सितसखेतख सत-' 

एष रसो य एष तपति सतो येष रसः । | 

रूपां कौर्तिं, तथा रान्नां शवरियाशां यथः, तथा विशां वैश्यानां . 

यशः श्रह' श्रनुप्रापत्सि प्राषुमिच्छामि। स पुनः अह" हिजातोनां 

बथसां यशः कैवस्यप्राधिरूपं प्रापत्सि प्राप् मिच्छामि । कथमेतत् 
प्रानम् १ वतः श्वेतम् भरदत्कं दम्सरद्ितं अथच भदत्क' भक्त 
चिद तेजोबलादिष्ठरं तं लिन्दु जग्मसथान' मा भ्रभिगाम् मा भि 

माम् मा भभिगच्छेयम् मा भभिगच्छेयम्। दिरक्तिरत्यन्तानथ- 

हेतुतलप्रदस्नार्था । (१।३।१७) । 
२० । सर्व्बोपनिषतुप्रसिदहमधिदेवताध्याकभेदैेन ब्रह्मदभंनतच्- 

मारोशक्रभेण टदशेयन्तो रूपात् खरूपग्रहणस्य पारमार्थिंकत्वं ख्यापयति 

हे दति। ब्रह्मणः हे एव--रुप्यतेऽनेनेति रूपं- ब्रह्मनिरूपणोयाय- 
मूते खूपै- मूत्त च एव भ्रमूतते च । मू्तामूरत्तयोरसाधारण्घसमा 

मूके म्यम्, भमूतम् भरसतं तदिपरोतम्, मूत्त खितं परिच्छिव्रम् 

अव्यापि, परमूत्ते यत् भ्रपरिच्छिवर' व्यापि, मूतं सत् प्रत्यैणोपलभ्यम् 
अन्येभ्यो विशिष्यमारमसाधारणधन्मवत्। भमून्तं त्यत्--चक्तुरारैर 
विषयम् । न 

यत् वायो; च श्रन्तरिक्तात् च भन्धत्-तेजोवव्रम्-- तत् रएतत् 

मूत्तम्, एतत् मरै, एतत् खितम्, एतत् सत् । तस्य॒ एतस्य 
मूत्तस्य, एतस्व मच्॑स्य, एतस्य स्तस्य, एतस्य सतः, एष रसः 
खारः यः एष सविता तपति। हि यस्मात् एष खतः भूत- 

वयस्य रसः । 



श्य ९1] आरोडहवन्लौ । १२९ 

अधामूत्तं वायुश्वान्तरिक्ष' चेतदशतमेतददे तच्यत् 

तस्यैतस्यामूत्तस्येतस्थाश्रतस्यैतस्य यत एतस्य व्यस्यैष रसो 

य पष एतस्मिन् मर्डले पुरुषस्तस्य दष गस इत्यधि- 

देवतम् । 

अध्यात्ममिदसेव मृत्तं यदन्यत् प्रागाच्च यश्चायमन्त- 

रात्मन्नाकाशणतन््रच्यमतत् स्थितमेतत् सत् तस्यतस्य 
मृ॑स्यैतस्य म“च्येतस्च स्थितस्यैतस्य सतणएषरसो यचचक्तः 
सतो द्येष रसः । | 

अथामूर्तं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्चाकाश एतदखत- 

मेतददे तच्यत् तस्येतस्यामृत्तस्यैतस्याखतस्येतस्य यत एतस्य 

त्यस्यैषरसो योऽयं दचिगेच्न् पुरुषसत्यस्य देष रसः । 

अथ वायुः च अरन्तरिक्तं च अरमरन्तम्, एतत् अखलम्, एतत् यत्, 

एतत् त्यत् । तस्य एतस्य श्रमूत्तस्य, एतस्य अमतस्य, एतस्य यतः+ 

पलस्य त्यस्य एष रसः सारः य एष एतस्मिन् मर्डसलं पुरुषः हइिरय्य- 

गभः, हि यस्मात् त्यस्य चक्ुराटैरविषयस्य भरूतद्यस्य एष रसः । दति 

अधिदेवतम् । 
प्रथ अधााम् । प्राणात् वायोः च अन्तरान् अन्तरात्मनि यः 

च ्राकाशः अन्तरिक्तं, तस्मात् च श्रन्यत् यत् तत् इदं भूतत्रयम् एव 

सत्तम् । एतत् भूतत्रयं मच्येम्, एतत् स्थितम्, एतत् सत् । तस्य 

एतस्य मचंस्य, एतस्य स्थितस्य, एतस्य सतः, एष रसः सारः यत् 

चुः डि यस्मात् एष स्तः भूतच्रयस्य रसः| 

परथ भम्ृ्तम् । प्राणः वायुः चयः च भ्रयम् श्रन्तरात्मन् अन्तरा- 

कनि अकाश अन्तरिक्लम्, एतत् अमतम्, एतत् यत्, पतत् च्ध्त्। 

१७ | 



८ +: कदय. हतस्य पुरुषस्य दुप्रम् बदा दाम माहारखन वासो 

बथा पाण्ाविकं वधेन््रमोपो याम्यया पुण्डरीकम् ; 
यथा सक्लदियुत्त .सक्तदिययु्तेवं इ वा अख श्रौभवति य 
एवं वेदाथात श्रादेशो मेति मेति, न देतस््ादिति 
नेत्यन्यत् परमस्यथ नामधेयं सलयस्य सल्यमिति प्राणा 

बे सलं तेषामेष सत्यम् । ह, भा, ४।३।१-& । `" 

तस एतस्य मूर्तस्य, एतस्य भखतस्य, एतस्य यतः, एतस्य त्यस्य एष 
रसः सारः, यः श्रयं दच्तिणेचन् दखिण अ्रच्छि युरुषः जोव;ः। दहि 

यस्मात् त्यस्य चक्लुराटेरविषयस्य भूतहयस्य एष रसः । 

एवं मूरत्तामूत्तंयोरधयासाधिदेवतयोविंभागं व्याख्याय पुरुषस्य सूप 

ममिदधाति तस्येति तस्य ह एतस्य पुरुषस्य रूपं--वासनामयं-- 

यथा लोके माहारजनं महारजनं--ष्टरिद्रा-तन--रक्ञ' माहारजनं 

वासः वस्त्रम्, यथा पाण्डाविक्रं पाण्डुरम् ऊस्दादिकं, यथा इन्द्रगोपः 
अत्वन्तरक्कोटविगेषः, यथा भनग््यशिः, यथा पुण्डरोकं पञ्च॑, यथा 

सक्षदिद्यु्त सक्षहिव्योतनम्--तथा। सक्हि्युत्ता श्व इ भरस्य 

खो; भवति यः एवं वेद) “मोक्ता भोग्यं प्ररितारश्च मत्वा स्फ 

प्रोक्गं विविध ब्रह्ममेतत्” इति अौतन्यायेन भोक्ञा जोव; भोग्यं > ` 
इतरत् ब्रह्मत्वेन व्याख्याय मूर्तामू त रूपानपै्ति खरूपतः तबिव्यैक्षुमाड 

--भ्रय अनन्तरम् श्रत: प्रकतमूर्तामूत्तंरुपाभ्यां ब्रह्मः न इतिन 
दूति, न एतावच्ं॑न एतावच्वम्-- नेति नेतोत्यन्र इतिशब्दः समाप्तो ; 

माथकारमतं वेति नेतीति हौ प्रतिषेधौ इ भपि मू्षामून्ते, अथवा 

ग्रूतघटितं मूत्तौमू्तं वासनाघटितं रूपद् प्रतिषेधतः, नेतिनेतोवि 

बोष्छायां यत् कि ब्रह्मणि कख्पितं स्यैसम तस्य प्रतिषेधः--पादेशः 

निशः। कथम् १ मूयो वदति खतिः--न डि रएतश्यात् प्रज्ञतात् 

इति न इति । भस्तेयव प्रक्ञतादन्धदिति स्फुटं ब्रवोति-भन्धत् परं 



सर्व्वाशि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तैनीमयोऽ- 

सृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म शायोरस्तं जोमयोऽख्त- 

मयः पुरुषोऽयमेव स योऽवमात्मेदमशतमिदं ब्रह्मेदं 

सञ्म् । # 
खेष्टं पारमार्थिकम् भस्ति। किन्तत् १ भ्रध सत्यस्य सत्यम् इति 

नामधेयम् । सत्यस्य सत्यमिति नामेयं विहणोति- प्राणाः प्राणवन्तः 

जोवाः-- तदुपलकिताचेलनजातद्छेति निम्बार्कौँयाः-- सत्यम्, तेषां 
प्राणानाम् एष परमात्मा सत्यम् (२।२।२२) । 

मूर्तासूत्तयोब्रंद्मदर्गनं न त्वपरोक्तः ताभ्यां व्यवहितत्वात् ; 
सत्यमिति सव्यनिरपैलसत्तो पलब्धावपरोक्ष' तत् । प्रभेदोऽयमाचा- 

याणां मतभेदसुद्खावयति। सतु विचार्य्योऽषायप्रपूर्तौँ। 

२१। परस्मरोपकारित्वेन एूयिव्यादोनां सम्बन्धं तेषु चातलनोऽम्त- 

्यासिणः शारोरस्य च खिति प्रदश्यं ब्रह्मणि च तयोस्तेषाश्चैकलत्वमासि- 
पति इयमिति । द्यं एथिवो सर्व्वेषां भूतानां मधु उपकारित्वेन 

मध इव मधु--प्रियत्वादुपकारिणः। श्रस्यै एथिव्यं सव्धाणि भूतानि 
मधु -उपकारित्वात्। एवं परस्पमरोपकारिलं प्रदश्यं तदन्तव्धन्तिनो- 
रन्तयौ मिशारोरयोस्तथात्वं ख्यापयति-- अस्यां प्रथिन्यां यः च श्रयं 

तेजोमयः प्रकाशमयः भश्लमयः भमरणध्या पुरुषः अन्तर्यामो, यः 

च अयम् अधाव्म् भाकानमधिक्लत्य शारौरः शरौरसम्परविं थरो- 

राभिमानौ तेजामयः असतमयः पुरुषः जोवः-- भरनयोः परस्परम धुल्व 

चकारात् ; तेन चैकत्वमाहास्य-यः अयम् श्राला जोवः, भयं जोवः- 
णव स अन्तयीमो । नियन्तुनियम्ययोरेकरसले यदा मेदापगमो भवति ` 
तदा- इदम् भरतम् शट् ब्रह्म, इदं सन्मम्--भ्रव्याकछलतादस्थायां यथा 
तथा ब्रह्मि खितिरिति निगेलिनोऽेः। ` 
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ध इमा मापः सव्वेषां भूतानां मध्यासामपार सव्वाणि 

भूतानि मधु यश्चायमाखष्यु तेजोमयोऽखतमयः पुरुषो 

यश्चायमध्यात्मं रतस जोमयोऽखतमयः पुरुषोऽयमेव 

स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद स्वम् । 
अयमग्निः सर्व्वषां भूतानां मध्वस्यागनेः सब्वाणि 

भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुसषो 
यश्चायमध्यात्मं वाद्लयम्त जोमयोऽमुतमयः पुरुषोऽयमेव 

स योऽयमात्मेदमखतमिदं बह्म द सव्वंम् । 

अय वायुः सव्वषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्व्वाणि 

भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् वायौ तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषो यश्चाय मध्यात्म प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो- 

ऽयमेव स योऽयमात्मे दममुलमिदं ब्रह्मे द सव्वम् । 
दमा; रापः सर्व्वेषां भूतानां मधरु इत्यादि पूञ्छवत्। पूव्यैत्र 

षथिवो, सत्यीणि भूतानि, पथिव्यधिष्ठितः पुरुषः, शरौरचरिः 

चतुष्टयभेकं मधु, अत्र शश्रापो रेतो भूत्वा शिख प्रविशन्” इति श्रत्ध- 

न्तरात् नतु शरोर; किन्ति रेतसः पुरुषो जौव इति विशेषः, चन्धत् 

सव्व समानम् 

अयमग्निः सयवां भ्नूतानां स्रघु इत्यादि पून्यवत्। “श्रमिनि- 

व्यागश्रूत्वा सुखं प्राविशत्” इति गुत्यन्तरत् दादयः पुरुषा जौव इति 
विशेषः । 

अयं वायु सर्व्वेषां भूतानां मधु दत्यादि पूञ्यवत्। “वायुः प्राणो 

भूत्वा नानिके प्राविगत्” इति ुत्यन्तरात् प्राापाधिकः पुरुषो जोव 
ति विग्रः । 



यमादित्यः सर्व्वेषां भूतानां मध्वसादिव्सखय ` 
सर्व्वायि भूतानि सधु यश्चायमश्िन्नादिषे तैजोमयो- 
ऽमतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्तषस्तं जोमयोऽमत- 

मयः पुरुषोऽयमेव स योऽवमात्मे दममतमिदं ब्रह्मं द 

स्वम् । 
इमा दिशः सव्वषां भूतानां मध्वासां दिशा 

सर्व्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्तु तेजोमयोऽमुत- 
मयः पुरूषो यश्चावमघात्म श्रो: प्रातिश्वुत्कस्तं जो- 
मयोऽमुतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे दममृतमिदं 
ब्रह्मे द सव्व॑म् । 

अयं चन्द्रः सर्व्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्व्वाणि 

भूतानि मधु वश्चायमस्मिध्श्नद्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमधात्म' मानसस्त जोमयोऽमुतमयः पुरुषोऽयमेव 
स योऽयमात्मं दममृतमिदं ब्रह्मे द सव्वेम् । 

श्रयम् अदित्यः सव्वेषां भूतानां मधु इत्यादि पूव्धवत्। 

“आआदित्यग्रुभूत्वाच्तिणो प्राविशत्” इति सत्यन्तरात् चाक्षः पुरुषो 

जोव इति विग्रषः। 

दमाः दिशः सव्व्षां भूतानां मधु इत्यादि पृव्वैवत्। दिशः 

त्रः भूत्वा कर्णौ प्राविशन्” इति श्र त्यन्तरात् सौल: प्रातिख् त्कः-- 
प्रतिख तका खवणवेला ततर भवः प्रात्तिञ् त्कः-- पुरुषो जोव इति 
विग्रेषः । 

श्रयं चन्द्रः सर््देषां भूतानां मधु दल्यादि पूव्मैवत्। “चन्द्रमा 
मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्” इति ख त्यम्तरात् मानसः पुरुषो जोव 

इति विशेषः| 
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दव' विद्युत् स््यंषां भूतानां मध्वस्यै विदय ते सर्व्वाणि 
मदौ ` विद् ति तैजोमयोऽमृतमयः 

`. पुरुषो यञ्चायमध्मात्मं तवसस बोमयोऽमृतमयः पुरषो- 
वमेव स योऽ्यमातमे दममंवमिद' ब्रह्मो दध सव्व॑म्। ` 

अयं स्लनयिब्नः सव्वं षां भृतानां मध्वस्य सनयिनो 
सर्व्वारि भूतानि मध यश्चावमस्पिपसनयिनौ तेजो 
मयोऽमृतमयः पुरुषो यञ्चायमधातमप शाब्दः सौवर- 
स्त जोमयोऽखतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमाम्म दमखत- 
मिदः ब्रह्म ८ सव्व म् । 

अयमाकाशः सव्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य 
सर्व्वाणि भूतानि मधु यञ्चायमस्ित्राकाशे तैजोमयोऽमत- 
मयः पुरुषो यश्चाय मधाक्म इयाकाशस जोमयोऽशत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्म दमस्ूतमिद' ब्रह्म द 

सव्वम् । 

ष्यं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मधु इत्यादि पूव्यैवत्। विश्युत 

तेजः तक् । तेजसि भवः तेजसः। तेजसः; पुरुषो जोव इति 

विपेषः । | 

भयं स्तनयिब्वुः मेघः सव्वषां भूतानां मध इत्यादि पूव्धैवत् । 
शब्दे भवः शाब्दः, खरे भवः सौवरः। शाब्दः सौवरः पुरुषो जौव 
इति विशेषः । सामान्यतः शब्दसुक्का नितवादादिष्वनिविेषप्रदभ- 
नाय खरोक्ञेखः । [7 

भयम् भाकाथः सव्वेवां भूतानां मधु द्यादि पूर्वत्। बरदा 
काषः दयाकाभोपाधिकः पुरषो जोव इति विशेषः । | 
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अय धम्म: सव्वेषां भूतानां . मध्वस्य धस सर्व्वाचि ` 
मधु: यश्चायमस्मिन् धसं वेजोमयोऽग्त- 

न. 0.-~ 9 
३ # 

नि 

¦ क योऽयमाद्मे दमखतमिद' ब्म द 

दूद् सत्य सव्वंषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य 
सर्व्वाणि भूतानि मधु यञ्चायमस्धिन् स्ये नैजोमयो- 

ऽटतमयः पुरुषो यञश्चायमघात्मध साल्यस्तं जोमयोऽखूत- 

मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमाव्म दमरखूतमिदं ब्ह्मेद् 

स्वम् । 

द्द्" मानुष सर्व्वेषौ भूतानं मध्वस्यात्मनः सर्व्वाणि 

अयं धः सव्वे्वां भूतानां मधु इत्यादि पू्यवत्। एथिव्यादिषु 

परिलक्षितः शास्वाचारलक्षणद्च धन्धः पय्धवेखथेनाचरथेन च प्रत्यक 

स्ति अयं धर्म इति निर्हेशः । एधिव्यादोनां ध्ाजुस्ारतो नियमनं 

नियन्ता ; अतो चे तस्य प्रतिष्ठा । शास््ाचारानुसरणेन विशेषत्वं 

जो वस्यति धनम भवो जोवो धा दति निर्हणः। 

ददं सत्यं सर्व्वां भूतानां म्व इत्यादि पृव्येवत् ¦ “सत्येन 
वायुरावाति" इति च््.त्यन्धरं एथिव्यादिषु प्रकाशमानं सत्यं सतो 

यत् समुत्पन्नं लद्धावेन,तत् सत्वं--तस्षदिेषप्रक्ततिः तया तेवां नियमनं 
भवतोति द्यति । तस्दहिशे षग्रक्ञतौ सत्ये नियन्तुः प्रतिष्टा \ 

तद्खबो जोव इति सात्मः पुरुषो जोवः। चिव्यादौनां धर्मा डि 

विविधः, तन्तत्िष्ठ' सत्यन्छखण्डसिति दयोविशषः। एकस्य सत्यस्य 

विविधघ्ोपाधियोगादिविध्ाकारेख प्रकाशो घ इति तडिद्; । 

ददं मामुषं मनुष्यत्वे--सव्येजातुयपलच्चयं मानुषग्रहणमिति भाष्य- 

&€ 
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भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् मानुषे तेजमयोऽख्त- 
मयः पुरुषो यश्चायमघाक्म मानुषस्त जोमयोऽखूतमयः 

पुरुषोऽयमेव स ` योऽयमात्मं दमखूतमिद' ब्रह्म द 
सव्वम् । 

अयमात्मा सव्वषा भूताना मध्वस्याव्मनः सर्व्वाकि 
भृतानि मधु यश्चायमद्धिन्रात्मनि तैजामवोऽख्ृतसवः 

पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽखतमयः पुरुषोऽयमेव स 

योऽयमात्मे दमखतमिद' ब्रह्म द सव्व म् । 

सवा अयमात्मा सव्वंषा भूतानामधियतिः सव्वषी 
भूतानां राज्ञा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमी चारा सव्वं 
समपिंता एवमेवाद्िन्नाव्मनि सर्व्वाकि भूतानि सव्व 
देवाः सर्व्वे लोकाः सब्बे प्राणाः सव्बएत आत्मानः 
समपिताः। 

कदमिप्रायः--सव्व'षां भूतानां मधु इत्यादि पूष्वेवत् । मनुष्यसश्भृतौ 
जोव; मानुषः । अतः मानुषः पुरुषो जोव दति निद्'शः | 

अयम् राला जोवः सव्वं घां भूतानां मधु इत्यादि पृव्मैवत् । 

“श्रयर्मेव स योऽयमाता दति नियम्यनियन््ोरेकतल् परमामा 

साक्तादुपलभ्यते, तस्य परमासमनोभूतैर्जीवेश्च सम्बन्धः दगयति स वेति । 
सवा ज ग्नो वाधिष्ठाता भ्रयम् भ्राता परमामा सव्वषां भूतानाम् 

अधिपतिः, सव्वेषां भूतानां राजा । ` तत् यथा रथनाभौ च रघनमौ 
च सव्वं" भ्रा; समपि ताः सम्बहाः, एवम् एव श्रसिन् अआलनि परमा- 

0 अ 

तनि सब्धाणि भूतानि ब्रद्मादिस्तम्बपयन्तानि, स्वे देवाः भ्रग्यादयः, 

स्वे लोकाः भुवादयः, सब प्राणा; वागादयः, सव्व एते भासमानः 

जवाः समपि ताः सम्बद्ाः 
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ददं वे तन्प्रधु दध्यङ्डथव्व॑सोऽश्िभ्यासुवाच तदै- 
तषि; परश्यञ्नवोचत्--“तद्ां नरा सनये द्स उग- 

माविष्कुणोामि तन्यतुनं दष्टिम् । दध्यङ्ह यन्प्रध्वाथव्व॑गो 
वामष्वस्य शौर्ष्णा प्रयदौमुवाच॥” (म, ११६स्, 
१२ऋक् ) इति । | 

द्द् वै तन्मधु दध्यङन्डथव्वं योऽभ्विभ्यामुवाच तेत- 
षिः पण्यन्नवोचत्--““आधव्वं गायाश्िना दधौचेऽवा 

सोमयागारम्भात् प्रागनुष्ठितो यक्नविशेषः प्रवग्येः। तत्प्रकरणे 

प्रवग्य कञ्याङ्गभरूततया न तु रहस्यभूतातन्ञानतया प्रयुक्तं मघुशष्ट्- 

समजातमन्नानरूपिण ग्टहनन्तो तस्य च दुल्लेभतवं दैदिकाख्यायिकया विहठ- 

णोति इदं वा इति इदं वं तत् मधु यत् दध्यङ् श्राधन्पणः 

अश्विभ्याम् उवाच । ऋषिः तत् एतत् कश पश्यन् उपलभमानः; 
श्रवोचत् उक्तवान्--हे नरा नराकारौ अशनौ, सनये लाभाय ब्रह्म 

विद्याप्राप्ये तत् च उग्र॑क्ररंवां युवयोः दंसः कश्च त्राह्मणाश्वयो; 

भिरन्केदनरूपम्-- तन्यतुः मेघः वष्टः न इव आरिष्कुणोमि प्रकटं 

करोमि। किन्तत् कदय? डद्ति ईम् इति अन्कौ निपातौ। 

दध्यङ् भाथन्मणः श्रश्वस्य शोषण शिरसा वां युवाभ्यां यत् मु आतस- 

ज्नानलक्षणं तत् उवाच । अखिभ्यामर्थिंत्राथत्धण उवाच-- “इन्द्रेण 

चा उक्ञोऽस्मि एतच्वेदन्धस्ा भ्रनुनरूयास्ततएव ते शिरञ्दिन्यामिति?" 

इति। ततस्तौ तस्य शिरज्छित्वा तस्मिब्रष्वशिरो योजयन्तौ तदन्धन्र 

निदधतुः। तेन चाश्वशिरसा स ताभ्यामाव्मन्नानल्णं मधुपदिष्टवान् । 

यथोक्षमिन््रस्तदण्वशिरचिच्छद । तौ पुनस्तस्य ख शिरस्तस्मिन् युयो 

जतुरित्याख्यायिका । | 

षदं वे तम्म्घु इत्यादि पृव्वेवत् ईह अश्विनौ, दघोचे भायन्भणाय 

अण्बयम् भरष्वसमब्बन्धि शिरः प्रतयैरयतं प्रत्यपितवबन्तो । स ऋतायन्-- 
१८ 



१३८  धिदानलसमन्वबः।  [**, 

शिरः प्रलेप्यतम् ! सर्वाश्च प्रावोचहतायन् त्वाष्ट 
यदहखावपि कच्य' वाम् ॥? (म, ११८सु, २२ चक् ) 

दूति । | 
दद् बं वन्प्रधु दष्यङ्डनधव्ययोऽश्विभ्यामुवाच तदेस- 

हृषिः पश्चव्रवोचत्--““पुरशचक्रे दिपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः 

पुरः पचचौभूला पुरः पुरुष अविशदिति। स वा भयं 

पुरुषः सर्व्वासु पृषं पुरिशयो नेनेन किञ्चनानाहतं नेनेन 
किञ्चनासंहतम् ॥” 

इटं वे तगध दध्यङ्डाथव्वंणोऽग्िभ्यासुवाच तदेत- 
टषिः पश्यत्रवोचत्-“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रुपं 

वच्यामोति वाक्यम् ऋतं सत्य' ङुव्यन्- यत् लाष्र--“यन्नश्य शिराऽ- 

छिद्यत, तै देवावश्विनावद्रवन्--भिषजौख इदं यज्ञस्य शिरः प्रतिध- 

सम्” इति यन्नस्य शिरन्करदनप्रनिमन्धानादि विषयं दनं, सायनेन तु 
त्वषा इन्द्र प्रदत्तमिति- मधु तत् वां युवभ्यो प्रावोचत्। म कैवलं 

तष्ट मषु किन्त्हि-हे दस्रौ परबलच्यितारौ, यत् कश्य गोप्यं 
रहस्यं परमान्मपम्बन्धि तत् भ्रपि वां युवाभ्यां प्रावोचत्। सायनलल 

श्रपिकश्छमिति शरविभागेन खीला ष्याठतवान्--“ङवष्य यथ | 

शिरसः कचचप्रदेथेन पुनः सन्धानभूतं प्रबम्य विद्याख्यं रहस्यम्” इति ) 

इदं वे तक्ष श््छादि पत्वैवत्। दिपदः पुरः पुराणि मुष्य्रो- 

राणि-- चक्रे, चतुष्मदः पुरः पुराणि-परश्णरोराणि--चक्रे। पुरः 

परस्तात् ख ईष्वरः पक्षो सृष्छ्रोरपरुषः-- सूत्वा पुरः शरोराखि 

श्राविशव् इति ख 8 चयं पुरुषः सन्यास प्रषु प्ररोरषु पुरिथवयः। न 
भनेन पुरुषेण किदन भ्रनाठतम् भनाच्छादितम्, ग भगेन पुरफथ 

किष्न संहतम् अन्धाम् भस्ति। । | 
दं वै तन्म त्वादि बरूत्ैवत्। शकः परमेष्षरः मायाभिः 



श्व भ] }  आरोषवन्लो। १२३९ 

प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता 
दस्य हरयः ता दश ॥ (€अ, ४७, १८्च्क्) 
इत्ययं वे हरयोऽयं वे दश च सहस्राणि वह्नि चानन्तानि 
च॒ तदेतद्रह्मापुरव्वमनपरमनन्तरमवाद्यमयमात्मा ब्रह्म 
सर्व्वा नुभूरित्यनुशासनम् । ठ, आ, ४।५।१- १९ । 

=र। अथ हेनमुदहालक आरुणिः पप्रच्छ यान्ञ- 
वल्क 1ति होवाच मद्रेष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गदषु 
यन्नमधौयानास्स्यासी हाय्या गन्धव्वेणहौता । तमपृच्छाम 
कोऽसौति। सोऽव्रवौत् कबन्ध आयव्व इति । सोऽ- 
जवौत् पतञ्चलः काप्यं यान्निर्काश्च--वत्यनु त्वं काप्य 

प्रन्षाभिः रूपं रूपं- रूपं प्रति रूपं प्रति-प्रत्यमाल्तया प्रतिरूपः 

तन्तटरूणानुरूपो बभूव । कथं तथाऽभवत्-श्रस्य इन्द्रस्य तत् प्रसि 

पं प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय अत्मप्रकाशाय पुरुरूपः बहुरूपः 

यके गम्यते। हि यस्मात् युक्ताः र्थे योजिताः अ्रश्वादव इरयः 

हरणात् इन्द्रियाणि गता शतानि दश च भवन्ति प्राणिभेदबाहल्यात् । 

रवं बाइख्येऽपि भयं वै परमेश्वरः हरयः, अयं वे दश च सह्ाणि च, 

वहनि च, अनन्तानि) एवं बद्ुविधप्रकाश्त्वेऽप्ये कत्वं स्यापयति-- 

तत् एतत् ब्रह्म भगूत्यै- पल्य कारणं तन्न॒ विद्यतैऽस्य-- स्वयम्भु, 

 अनपरम्-- अपरं कां तन्न वियतेऽस्य--भकाय्याककम्, अनन्तरं 

व्यवधानशन्यम्, अवादयं वाष्यशन्धम्, श्रयम् मात्मा परमासा त्रह्म 

 सव्यानुभूः सर्व्वानुभवकत्ता इति अनुशासनं सव्येषेदान्तोपदे्ः । 

 २२। जनको ब्दचिश यन्नमयजत् ; त्र कुरूपाश्चालानां 

ब्राह्मणाः सममेताः। समवेतेषु को वा ब्रद्धिष्ठ शति जिन्रासया स 

खुवणंमरिितख्क्गाणां गवां सखः सश्च नद्धिष्ठेनोदजनाय खापया- 

कर 
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तत् सवं येनायश्च लोकः परश्च लोकः सर्व्वाणि च 
` भूतानि सन्दृधानि भवन्तीति। सोऽत्रवीत् पतञ्चलः 
काप्यो नाष तद् भगवन् वेदेति । सोऽत्रवौत् पतञ्चलं 
काप्यं यान्निकाश्च-षेत्यनुलत्व काप्य तमन्तर्यामिशं य 

दरमञ्च लोकवा परञ्च लोक सर्व्वाणि च भूतानि योऽन्तरो 
यमयतौति। सोऽत्रवोत् प्रतञ्चलः काप्यो नाहं तं 
भगवन् षेदेति। सीऽत्रवीत् प्रतञ्चलं काप्यं यान्निकांशच 
यो बे तत् काप्य सू विद्यात् तञ्ान्तर्यामिणमिति स 
ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स आत्म 
वित् स सव्व॑विदिति तेभ्योऽत्रवीत् तदह वैद तद्धेत् 
तव' यान्नवल्का सूव्मविदाधलच्चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुद- 
जसे मृह्खा ते विपतिष्यतीति । षैद् वा अह गौतम तत् 
सूरं तञ्चान्तर्यामिणमिति । योवा इदं कशथद्रयात् षट् 

वेदेति यथा वेत्य तथा ब्रूहोति 

मास। यान्नवस्कयः खभिष्यं तदुदजनायान्नापयामास । ततः सभ 

वेता ब्राह्मणाः क्रुबास्तं प्रशराक्रमिषुः। होताश्वलः, जारकारव 

ात्तमागः, मुज्युर्लाद्यायनिः, उषस्त्चाक्रायणः, कोलः, कौपोत- 
कीयः, गागं वाचक्रयो च खखप्रगरात्तरलामेनोपरताः। तत उदालक 

्आरुणिस्तः प्रप्रच्छ श्रधेति। भथ श्रनन्तरम् एनं याश्वल्कयम् 

श्ररुणस्यापत्यम् श्रारुणिः नामतः उद्ालकः पप्रच्छ पृष्टवान् । है 

यान्न, इति सम्बोध्य उद्दालक उवाच--मदेषु देशेषु काप्यस्य 

कपिगोत्रस्य पतश्लस्य रेषु यज्नं यन्नशस्तरम् प्रधोयानाः वयम् 

अवसाम उषितवन्तः। तस्य पतच्ललस्य भाया गन्धव्वैटडोता 

श्रासौत्। तं गन्धञ्मै' बयम् बरृच्छाम-कोऽसि? इति। श्र 
त 

0) 



श्य अ] आरोषवह्लो । १४१ 

स होवाच बायुरवे गौतम तत् सूवर' वायुना वै गौतम 
सुतेणायच्च लोकः परश्च लोकः सर्व्वाणि च भृतानि 

गन्धन्ैः अव्रवोत्--भाधव्यैणः भधव्यैणोऽपत्यं नामतः कबन्धः इति। 

स गन्धव्वैः काप्य' पतच््नल' याश्निकान् यज्नणास्ताध्ययनरतान् तच्छ 

ष्याम् च अव्रवोत् प्राधान्येन गुरुमेव सम्बोध्य-ईे काप्य, येन सूत्रेण 

भ्यं च लोकः परः च लोकः सर्व्वाणि च भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपय- 

न्तानि सन्दुषानि खगिव सूत्रेण संग्रथितानि भवन्ति, ल' नुतत् सूत्र 

वेदय जानासि ? इति । स काप्यः पतच््नलः अत्रवोत्--हे भगवन्, 

तत् सूम् हेन वैद ष्ति। स गन्धत्वैः पतच्ञल' काप्यं याच्चिकान् 

च पुनः भ्रत्रवोत्-हे काप्य, श्दंचलोकंपरं च लोकं सर्व्वाणि च 

भूतानि यः अन्तरः भ्रभ्यन्तरः सन् यमयति नियमयति, त्वनु तम् 

अन्तर्यामिणं वेल जानासि? इति। स काप्यः पतच्लः श्रव्रवोत्-- 
डे भगवन्, तम् अन्तयीमिणम् रहः न वेद इति। स गन्धन्धः तं 

काप्य' पतच्नल' यान्निकान् च भत्रवोत्--हे काप्य, यः वै तत् सूज्र' तं 

च अ्रन्तयीमिण' विद्यात् विजानोयात् इति एवम्प्रकारेण तेन गन्धर्व 

णोल्लेन स ब्रह्मवित्, स लोकवित्, स देववित्, स वेदवित्, स भ्रुतवित्, 

स ्रालमवित्, स सव्वैवित् दइति। तेभ्यः पतच्ञलयान्निक्ेभ्यः यत् ख ` 

गन्धन्धः ्रन्रवोत् तत् श्रम् उदहालकः बैद । छ याज्ञवल्कय, त्वं॑चेत् 
तत् सूतः तं च भरन्तर्यामिणम् अविहान् अविदित्वा ब्रह्मगवी; ब्रह्म- 

विदां खभूताः गाः उदनसे उब्रयसि उत्कालयसि स्तष्टष्ं प्रति, तै तव 

सूद शिरः मच्छापात् विपतिष्यति ष्ति। यान्नवसका आहे 

मौतम मोजतः र्वै तत् सुज तं च भन्तयौभमिण बैद जानामि 

द्ति। उष्ालक भाष्-यः कित्-प्राक्लतो जनः- षेद षेद 

जानामि जानामि इति ददं ब्रूयात्, यथा त्वे बेल तथा ब्रूहि इति । 

स यान्नवारकाः उवाच--₹हे गोतम, वायुः वै तत् सूत्रम् । ह 

गोतम, वायुना वे सभेरभ्यं-च लोकः परः च लोकः सर्व्वाणि च 



पुथिषौ ̀ शरौरं यः पृथिवोमग्रो यमयत्येष त 
आत्मान्तर्याम्यमृतः 

योऽप तिषटच्रहमोऽन्तरो यमापो न विद्वंस्यापः शरीरं 
बोऽफोऽन्तरो बमयलेष त भाव्मान्याम्यर्तः । 

योऽग्नौ तिष्टन्नमेरन्तरो यमम्निनं वेद् यद्यामिः शरीरं 
योऽभनिमन्तरो यमयल्येष त भात्मान्र्याम्यखतः । 

भूतानि सन्दृब्धानि संग्रथितानि भवन्ति, तस्मात् वै, हे गौतम, परेतं 

प्राणवायुपरित्यक्तं पुरुषम् भाहः लीकिकाः--भरस्य भङ्गानि व्यस्लध- 

सिषत विख्स्तानि विश्जिष्टानि--सूब्रहितसखगिव इति। कथम् १ 

हि यस्मात्, हे गौतम, वायुना सूत्रेण सर्व्वाणि सन्दृब्धानि संग्रथितानि 

भवन्ति इति । गौतम भाइ -- ह याश्चवस्कय, एवम् एव एतत्, भ 
याभि बरूहि इति । ॥ 

यः एशिव्यां तिष्ठ् एथिव्याः भरसलरः भभ्यन्तरः--ष्तदाकार 

तदतोतः, वं एथिवो नवेदन जानाति, एथिवो यस्व शरोरम्- 

तद धिष्ठाय वग्क्ञत्यनुसारतस्तन्नियप्मनात्, यः न्तर; चभ्यन्तरः चरत- ॥ 

दाकारः तदतीतः सन् एथिवीं यमवति नियमयति, एषठ ते लव--मम 
च सव्पैभूतानां च--भामा धत्तर्वामो भखतः एव्यैविज्ञारातोतः। 

यः अषु तिष्ठन् अद्धा: अण्लरः यम् भाधोन विदुः ब जमन्ति 

श््यादि पूव्वैवत्। ` | त 

मग्नो तिष्ठन् मग्ने; पन्लरः श्स्यादि पृष्ैवत् । ` ` 



 भत्मानर्याग्यद्छतः | ` 5 | . 

यो वायौ तिष्ठग्वायोरन्तरो थ' वायुर्मे अश्य वायुः ` 
शरोर य वायुमन्तरो यमयद्येषे त भात्मान्र्याम्य्तः 

यो दिवि तिष्ठन् दिवोऽन्तरो य' यौनं वेद थस्य यीः 
शरौर' यो दिवमन्तरो थमयद्येष त भात्मान्तर्याभ्यखतः । 

य अरादि्ये तिष्टन्नादित्यादन्तरो यमादिल्यो न शद्. 
यस्यादिल्यः शरौरं य भादित्यमन्तरो यमयत्येष त ओआत्मा- .. 
म्तर्यामाख्तः । 

यो दिक्लु तिष्ठन् दिग्मोऽन्तरो य' दिशो न विदुर्यस्य 
दिशः शरौर यो दिशोऽन्तरो यमयवयेष त॒ भत्मान्त- 
सामाख्तः। 

यश्चन्द्रतारके तिष्टरखन्द्रतारकाटन्तरो यश्न्ट्तारकं 

न॒ बैद यस्य चन्द्रतारकं शरोर यश्चन्द्रतारकमन्तरो 
यमयत्येष त भात्मान्तयामाखतः । 

यः अन्तरिक्षे तिष्ठम् रन्तरि्ात् भण्तरः इत्यादि पूष्यैवत् । 

यः वायौ तिष्ठन् वयो; अन्धरः त्यादि पूष्यैत् । - 
यः दिवि तिष्ठन् दिवः अन्तरः इत्यादि पृष्येवत् 1 
यः भादित्ये तिष्ठन् भादित्यात् भननरः इत्यादि पन्धवत् ! ` 
यः दिक्च तिष्ठम् दिम्भिः भन्तरः यं दिशः ने विदुः न जानन्ति 

यः चन्द्रतारके तिन् चन्द्रतारकषात् भर्भरः शरत्यादि पूथ्येवत् । 



१४४ वेदानसमन्ववः । [श्यभ। 

य काशे तिष्टव्राकाशदन्सरो यमाकाशोन षैद 

वस्धाकाशः शरीर य भाकाशमन्तरो यमयल्येष त भाव्मा- 

न्यीमाख्तः। 

यस्तमसि तिष्ट्सलमसोऽन्तरो य' तमो न वैद वस्य 
तमः शरौर' यसलमोऽन्तरो यमययेष त॒ भत्मा्या- 
माख्तः। 

यस्तं जसि तिष्ठसे जसोऽन्तरो य तेजो न वेद् 

यस्य तेजः शरौर यस्तं जोऽन्तरो यमयलयेष त ॒भत्मान्त- 
यामाखतः। इलधिदेवतम् । 

अथाधिभूतम् । यः सर्व्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सत्ेभ्यो 

भूतेभ्योऽन्तरो य सव्वौगि भूतानि न बिदुयस्य सव्वागि 
भूतानि शरीर यः सब्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त 
-मात्पान्तयामास्तः। इत्यधिभूतम् । 

अथाष्याद्मम् । यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरो यं 

प्राणो न वैद यद प्राशः शरोर' यः प्राणमन्तरो यमवन्छप् 
त आत्मान्तयामारतः । 

यः भ्राकागरे तिष्ठन् भराकाशात् भ्रन्तरः इत्यादि पूव्यैवत् । 
यः तमसि तिष्ठन् तमसः भन्तुरः इत्यादि पूष्यैवत् । 
यः तजसि तिष्ठन् तेजसः भ्रन्तरः इत्यादि पूव्वेवत् । इति पधि- 

देवतम् । | 

अथाधिभूतम्--यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्ववेभ्यः भूतेभ्यः अन्तरः 
य॑ स्वणि भूतानि न विदुः न ज्ञानन्ति इत्यादि पूर्व्वं वत्" 

अधाध्यासम्--यः प्रापि तिहन् प्राणात् भन इत्यादि पूर्पवत् । 



९२ ५; ] अारोह्वक्लौ । १४५ 

यो वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरो य वाङ न षेद यस्य 
वाक् शरोर यो वाचमन्तरो यमयल्येष त भात्मान्त- 

 यामाख्तः ह, -‰ 

यश्चच्चषि तिष्ट श्रक्तषोऽन्तरो य चच्ुनं बैद यस्य 
चच्तुः शरौर' यश्चच्ुरन्तरो यमयल्ये ष त आत्मान्तया- 
माखतः। 

यः मोचं तिष्ठञ्छोचादन्तरो य शोच न वेद यस्य 

श्रो शरोर यः ग्रोचमन्तरो यमयत्येष त आल्मयान्त- 

यामाखतः 1 

यो मनसि तिष्ठन् मनसोऽन्तरोय मनो न वेद 

यस्य मनः शरौर' यो मनोऽन्तरो यमयत्ये ष त आत्मान्त- 

यामखतः । 

यस्त्तचि तिष्टस््वचोऽन्तरो य' त्वडः न वेद यस्य तक् 
श रौर यस्त्वचमन्तरो यमयल्यं घ त आत्मान्त्यामाखतः । 

यो विन्नाने तिष्ठन् विन्ञानाटन्तरो य विन्नानः न 

वेद् यस्य विज्ञान शरोर यो विन्ञानमन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तयामागखतः। 

यः-वाचि तिष्ठन् वाचः अन्तरः इत्यादि पू्धैषत् । | 

; चक्ुषि तिष्ठन् चश्नुषः अन्तरः इत्यादि पूववत् । ` ` 

: खोज तिष्ठन् खोचात् भन्तरः इत्यादि पृष्व वत् । `` 
¦ मनसि तिष्ठन् मनसः अन्तरः इत्यादि पृष्व वत् । 
¦ त्वचि तिष्ठन् लचः भन्तरः इत्यादि प्व वत् । 
: षिन्नाने जोष बुद्धौ वा तिष्ठन् विज्ञानात् जोवास् बुद्धवा भन्तरः 

१९. 

अ 4 4 4 4 



१४६ टान्तखमन्ववः ! (५०, 

यो रेतसि कतिष्टम् रेतसोऽन्तरो य रेतोन वेदः 
यस्य रेतः शरौर यो रेतोऽन्तरो यमक्ल्येषः त॒ त्मान्त 

, याम्यख्तः। अदष्टो द्रष्टाऽश्चुतः ओओोताऽमतोमन्ताऽविन्नाती 
विन्नातए, नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽवोस्लि श्रोता 
मान्योऽतोऽसि मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विच्नातेष कत 
मत्मान्तयमाखतोऽतोऽन्यटात्तम्। ततोदोदालक भास 
िरुपरगाम । वह ५।७।१- २३ ॥ 

२२ । जनकोऽवैदेहः कूर््चादुपावसपन्ुवाच नमः- 
स्ते ऽस्तु यान्नवल्का, अनु मा शाघौति\ स होवाच 
यथा वै समराण्महान्तमध्वानमेष्यन् रयं वा नावं वा 
इत्यादि पूव्यैवत् । शयं काश्ठपाठः ! माध्यन्दिनौये पाठे भ्यो रेलस्ि 

तिम्” दइत्यास्याम्ते “व आ्ालमनि तिष्ठद्गाकमनोऽन्तरः यमात्मा न 

वेद यस्याला शरोरं य॒ आत्मानमन्तरो यमयत्येष त ्राान्तर्याम्- 

सलः दतिः 

यः रेतसि तिष्ठन् रेतसः अन्तरः इत्यादि भूव्व वत् भट्टः 
अन्धेः पयम् अन्तर्यामो द्रष्टा, सथ्रुतः भन्य; अयं ओ्रोला, अमतः न्ट - 
सयं मन्ता, अविन्नातः अन्यः श्रयं विज्ञाता, भतः भन्तर्या{नयः 

अन्धः दरष्टा न अस्ति, भतः अन्धः न रखता अस्ति, मतः अन्धः न मम्तषए 

अस्ति, सतः अन्ध; नः विक्ताता अस्ठि) एष्भामाते तक्--ममच 

सब्ब गूतानाख्च --भन्तर्यामौ अच्छः; अतः सन्सयाीमिखः अन्यत् 
श्राते विनाणि- तदधिष्टानखलतत्वात् तस्यः ¦ ततः उष्टालकाः माङ्खि 

` उपरराम विरतो वभूव-सम्यगुस्रखवशिन । | 

श२। अथारोहक्रमेण तुरोयं ब्रह्म पतिपद्यते जनक दति 

वेदेष्ठः विदेहाधिपतिः जनकः कृशात् भ्राखनविशेषात् शष सम्तेपम् 
भवसखपन् भसंस्णट कायेन गच्छन्--पादयोमिपतन् इत्यथे --उवाच-- 



रच  आरोष्वद्लो। ४४७ 

समददौ तैवमेवेताभिरुपनिषर्चिः समाहिवाद्माऽस्येव 

चन्दारक अव्यः सन्रधोतवेद उक्षोपनिषत्क इतो 

विमुच्यमानः क्रं गमिष्यसौति । नाड तङ्कमवन् वेद यत्र 

गमिष्यामीति । अथ वे तेऽहं तदच्यामि यव गमिष्य- 

सौति ब्रवौतु भगवानिति। 

इन्धो हि वे नामष योऽयं दचिणेऽचन् पुरूषः! तं 
वा एतमिन् सन्वमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्तेरीव परोच्च- 

प्रिया इव हि देवाः प्रलयक्षहिषः । ` 

डे याश्नवस्कीय, ते तुभ्यं नमः श्रसतु। मामां अनुशाधि उपदिश्चद्ति। ख 

यान्नवलकयः पुनः उवाच-- ॐ सम्राट् , महान्तं दोघेम् अध्वानं पन्थानम् 

यव्यन् गमिष्यन् स्थलेन रथं वा जसेन नाव॑ वा खमाददौत, एवम् एव 

ताभिः उपनिषदहधिः समाहिताव्ा युक्ातमा असि, न केवलसुपनिषदा- 

लो चनेन युक्लासा किन्तद्िं एव॑ ठन्दारकः पूज्यः भाग्यः सम्पवब्रः सन् 

अधोतकवेदः उक्नोपनिषत्कः श्राचाथसमुखाहव्धरेटोयनिषदिक्नानः इतः 

अस्मात् देहात् विसुच्यमानः क्र कुचर गमिष्यसि? इति। जनक 

अाह--हे भगवन्, न अद' तत् वेद जानामि यजत्र गमिष्यामि इति। 

याष्चवलकया अषह--शअथ यव्येवं यज्र गमिच्सि अष्ंते तुम्ब वामि 

इति । . जमकर मह मगवान् ब्रवोतु इति । 
यः: भयं द्िणे अश्षन् भसिणि पुरुषः- विण्ठः-- फ वै इन्ध 

माम दौतिमलयात् । तम् एतं सन्तः विद्यमानम् इन्धम् इन्द्र इति 
 परोक्ेण भचक्ते। कथं दौसिमत्वात् प्रव्यक्तमपि त॑ परोक्तेण भ्राचचते १ ` 
हि यस्मात् देवाः परोच्प्रियाः दव प्रत्यरडिषः प्रत्य्तमासग्रणे 

दिषन्ति तै! जागरितावस्ायामादित्यालोकेन सव्य दशंगयथमतं 

भवति भतस्सधिष्टातुरिन्ध इति नाम विश्वस्य । 



{ शश्र} 

`= परुषरपमेषास्म पौ विराट् तयो 
रेष सर्धसबो य॒ एषोऽन्तषदव भाकाशोऽयेनयोरेतदन्न 
य॒ एषोऽन्तष्दये लोहितपिरूडोऽधैनयोरेतत् प्रावरकं 
यदेतदन्तद्दये जालकमिवायेनयो रेषा ख्तिः सञ्चरणौ 
येषा दयादृह्ा ना्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न 
एवमस्यैता हिता नाम नाद्योऽन्तङदये प्रतिष्ठिता 
भवन्ताताभिर्वां एतदाखवदाखवति तस्मादेष प्रविषिक्ता- 
हारतर इवेव भवत्यस्पमाच्छारौरादाव्मनः । 

विश्वानन्तरं तैजसं वक्तुमुपक्रमते-श्रथ वामे भक्तिणि एतत् 

विश्वाख्यं पुरुषरूपम् । भस्य एषा प्रो विरार् श्रतब्रः भोग्यलरात् । 

तयोः इन्द्राणखाः इन्द्रस्य च एष संस्तवः स्तवप्रदेशः। कःसः?य 

एष अरन्तद्टये श्राकाशः। श्रथ एनयोः इन्द्रा्याः इन्द्रस्य च एतत् 

शत्र भोज्ं स्थितिदेतुः। किन्तत् ? यः एष भन्तदुदये लोहितपिण्डः 
लोहित एव पिग्डाकागापन्रः। अध एनयोः एतत् प्रावरणम् भ्राष्च्छा- 

दनवस््रम् ९ किन्तत् ? यत् एतत् अन्त दये जालकम् दव--भ्रनेक- 

नाड छिद्रबहललत्वात् । श्रय एनयोः एषा तिः मागः सक्भ्णो 

सच्चरणसाधनभूता-खप्राश्नागरितटेशागमनमामेः। का सा१ या 

एषा दयात् ऊख ऊहाभिमुखा सतो नाड उञ्चरति ऊं प्रसरति । 

तया अन्यासाञ्च सम्बन्धं दगेयलि--यथा केशः सहसखधा भिकः एवम् 
अस्य देषस्य हिताः नाम नाद्यः {३।५०[५५] ) भरन्त दये प्रतिष्ठिताः 
भवन्ति। ताभिः किं मवति ? एताभिः नाषोभिः एव भाखरवत् 

गच्छत् एतत् भ्रतरं श।णिनरूपम् आस्रवति इतस्ततो देहे गच्छति । 

तस्पात् अस्मात् शारोरात् वैष्वानरात् भानः एष तैजसः भामा 

प्रविविक्ताहारतरः--प्रविविक्षः सूच्छमविषयः स एव भाशारः यश्य 

( २।६८[६९) ) तरपा तु- स्थुलविषयभोक्ु वि ्छस्यपि भोज्यस्य स्थुल- 



तख प्राचौ दिक् प्राञ्चः प्रणाः 4 देशिश्ा दिग् 
प्राणाः प्रतौचौ दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदौचौः दिगुदञ्च 
प्राणा ऊर दिग्धाः प्राणा अवाचौ दिगवाश्चः प्राणाः 
सव्वा दिशः सर्व्वं प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽखद्रोन 
हि ग्द्यतेऽणोर्य्यो न डि शौय्धतेऽसङ्ञो न हि सन्यते; 

सितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं बवे जनक प्राप्रोऽसौति 
होवाच यान्नवल्काः। स होवाच जनको वेदेषहोऽभयन्ला 
गच्छताद् या्ञवल्का यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्त - 
ऽस्त्विमे विदेहा भयमहमस्मौञरति। 

छ, आ, ६।२।१--४ । 

विषयस्य रसशोशितरूपस्च्छपरिणामादनन्तरं पोषकत्वं भवति, अत- 

स्त त् सूच्मत्वमपेचय सच्छतरत्वकथनम्-इव एव मवति । 

विश्वम्तु भक्तिगताल्मा, तेजसस्तु दतामा, प्राश्नस्तु प्राणगताता 

प्राशन सहेकौोभूततयावस्थानारदिति प्राण्त्नाग्रे प्रा्नसुक्षा तुरीयं 

ब्रह्माभिदघाति तस्येति । तस्य विगश्बतेजसप्रास्यनन्तरं प्राणाक्रानमापज्नस्य 

विदुषः प्राचो दिक्--प्राश्वः प्राणाः, दस्िणा दिक्-दचिषे प्राणाः, 

प्रतोचौ दिक्-प्रत्यच्चः प्राणाः, उदौचो दिक्--उदश्चः प्राणाः, सव्यः 

दिशः सव्व प्राणाः। एवं वहान् सव्मालकं प्राणमात्मत्वेनोपगतो 

 भवति। तदनन्तरं स एष सव्धात्ा न इतिनङ्तिन एतावान् न 

एतावान् भवति, किन्तहि प्रासा तुरोयः वदतोतः, एवं सशक्णसम्प्ः 

--श्रग्णद्यः, हि अतएव विश्वादिवत् न केनाप्युपाधिना गद्यते; 

अशो, हि भतएव न कैनापि शोथे ; असङ्गः, हि भतएवन 

` केनापि सन्यते ; भसित; बन्धनरडितः, हि मतएव न केनापि व्यथते, 
न रिष्यति विनश्यति। “यच्र गभिष्यसि तन्ते वयामि इति प्रतिन्नां 



१५० वेदान्तसमन्वयः । = (८९५०, 

संस्मृत्य--या्चवल्कयः उवा च--हे जनक, सभयं जक्ममरणादिमिमित्त 

भयशून्यतवं प्राप्तः भसि इति। स जनकः दैदेहः उवाच- डे भगवन् 

यान्नवस्कय, यः ल" नः भ्रस््भ्यः भ्रभयं वेदयसे न्नापयसि तं त्वाम् 
अभयं गच्छतात् गच्छतु । ते तुभ्य नमः भसु, इमे विदेहा भयम् 

अहम् भसि तवेति रेषः । 

\। 

क भौ । 

१। ैदिकदबताभ्यः सोपानपरम्परया ब्रह्मष्यारी हइणलध्यायोऽय' विदिशति वेदान्तव्नेः । 

तत्र वचनरसघाते प्रथमे बेदिकयन्नसाषनाभिसुपस्थाप्य तख्मिम् ब्रह्मदश्चेनः प्रतिपादयति । तमभि 

व्व श्रयलेन विदुषां बुद्धौ निड्डितत्वेन शान्तिप्रदत्वेन सुक्तिदत्वेन चौहीषयन्तौ भौतिकाग्रितः 

बिविनमक्षि। यदि म पगर्षेद तद्भावेन तस्य ग्र्श्वमासौत्, कथमव ससा ताटर्कुल्वारोपस्तसिन् 

सश्चवेदिति संजयोऽपनोदनौयोऽष समुद्धताभिरुम्मिः कतिपयाभिः। 

वि यो रजांस्यमिमीत बृक्रतुर्येश्वानरो वि दिवो रोचना कविः। 

परियो विशा स्युवभानि पप्रथैऽदग्धीगोपा जतस्य रचिता॥ 

( €म, ऽस्, फक् ) 

व्यम्हभुद्रोदसौ निवी अहतोऽन्तष्वावदक्नथो ज्यो तिषा तमः । 

वि शगष्टौव धिषे अबतयददेश्वानरो विञ्रमधस ह्ययम् ॥ 

(ऋक् €म, प्सू, शकम्) 

अवागरेदश्ानरस्य निखिलणौवानां मिषभूतत्वेन, रदिदतेन, अङ्तत्वेन, मुवभनिमायकनसश्मक- | त 

विस्तारकलेन तमोनिरासकज्योतिःसच्ज॑ कत्वेन सखमसवीव्धाघाराजेयलेन च व्यायत" जनिरमूः 

एवच्च “खां दाधार एथिवौम्” “तस्क दयां मन्ेभिः खष्येः” “प्रिया पदानि पश्वो मि पादि" 

(च्छक् १म, ६७, इक् ); “पुरवार पुटिः” “खवित्” “विशांगीपा" “जनिता रोदस्योः? 

(ऋक् १, रस्, ४क् ; ^€ पलचौत्दर' स्था लमद्यच्छाजमग्िरकछणोञ्नातवेदाः" (कक् १०, 

प्प्सू्, धक्क् ) इत्यादीनि विशेषच्ानि तरेव द्रढ्यति। | | 

भ.वं ज्धीतिजिडित' हये कं भगोजविष्ट" पतयत् खन्तः । 

विगरेशेनाः समगसः सकेता एक" क्रतुमभि वि यन्ति साध्च॥ 

चिमे कचा" पतयतो वि ष्वद" ज्योति दय भडित" यत् । 

मिभ ननयर्ति दूर धौः कि खिहतयानि किमुन् मनिष्ये ॥ 

(ऋक ९म, रसू, ५।६ शक्) 

अश्व सुणप्रदगेनाय जौचेष्वन्लमिद्धितञ्यीतिः बुद्धय तच्जीतिःखाम्यत्वभग्नेजेद्खी निडितितव- 

शुडावयतः । 



श्यश्(] . -शारोष्वज्लौ 

" च्व तमभ्रं अखतल खरम मते दधासि अगस दिर रिषे । 
यस्तादषाष्य हभयाय जनने मयः जष्दोषि प्रय जां च रुरयै ॥ | 

(ऋक. एम) ११ श्न.) 

अद्रमंता भगष्व चितौगां देवौनां दवद्छतुपा कतावा। 

च उत्रङासमयो विग्रदेदा; पषेदिश्वाति दुरिता ररम्तम् ॥ 

(ऋक. श्म, ९०य्, ञकक ) 

"दषा अङ्नखन्रखतस्य नाभिम्” ( ऋक, ३म, १७्, शव्द ) ; “तव क्रतु्भिररतत्वमायन्? 

(ऋक. इम, ऽसु, ४क ); “देये दयप्रिर्तस्य मूर” (ऋक. श्म; ठम्, {कक ) इत्या 

द्यामि शान्तप्रदच सुक्षिदल्च्च। 

यत् पुनः-- न तच सूर्यो भाति न चन््रतार्क' भेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयलभ्रिः। 

तमेव भान्तमनुभाति सव्य" तख भासा खन्धमिद' विभाति ॥ (कट ५।९१६५) 

इग्यादा ; तत्वैखय्धामाढत' ब्रह्म कथयल्याङूढ़ावस्ागम्यम् । | 

९१। हितौये पमरोङ्गारस्य सव्व षां वेदानाम द्ारपृष्थकलत्वात् ब्रद्माभिधैयत्वेन तथ्िन् ब्रह्म | 

दभेनमभिदषाति। ऋगादिभेरईैरोखारस्य खरेमेदः। सतु ऋणग्ददे खरितीदडात्त एकारः, 

यकुम्व ट वेखर्व्योँदातः, सामवेदं दौघोँदात् एकारः, भयवयबेद सचिधोदात एकारः । म पुगः 

प्रथवविषयक' सौउरक्संडितायां दश्यते। श्र॑समीममा बां वयौ मात्” ( ऋक. ७म, दसत्, 

४्ऋक् ) इत्यव (भोलनाः इति पड" निसक्तव्याख्याचरा अवनशब्दस्याकारवकारयौरी कारमकारतयेन् 

विवत्चगानन्तर' विभक्तियोगेन खापितम्। समानन्धायेन “भोम्' इति पद" अविति क्ियन्ताद वतिः 

सिश्चयति। शग्दिकास्ववतेमेनिना “भीमम्, मना च (जोम इति पददयः साधयन्ति! “विग 

भिर्गन्वौमभिह वामः” ( ऋक. ५म, ४३, १३कक ) इत्यव "सोमम्" इति पद अवतेमेनिना . 

साभगमेववर्' तथा च मना "भोम्" एति पदस्य । मौखादिकमम्प्रत्यथे परे अवतेब काराकारयो- 

शटी (पा, ६।६।९२० ) ; तयः सवदौचेतवेन गुलेन ( पा, ७।२।८४ ) प्त्ययदटिखोपेम च ( शरौ 

१।११९ ) भबतोत्यो मिति सिद्धयति, मान्तत्वादव्ययम् ( पा, १।१।९९ )। यीऽखौ रदति सोऽयम् 

"भीम्" इति तत्ख्मर्पूष्यकमेव सखव्धज वेदवाक्यो चारब्यम्; “आ मिष्य बुरगुखानाः” “भोनिव्यनु- 

कति अ वा अप्यो यावयेत्य।राययन्ति” इग्यादौ खन्पतागपि तदयथेमेषेति तच्वन् । एवमेवानुमतौ । 

कऽछी रचति वदयाकरदा्े स्यानिवद्ावेन अ-ख-म् इति विभागेन -यथाकम" वि्केगसप्रात्न- 

` द्मीतकेन छोपाधिकन्रश्रवाचकतया बेदान्ते तस्योपव्याख्यानम् ¡ वेदिककनेप्रवचैकख डेरद्छम्मत् 

परमपुरषप्रापकस्व चो डारसयैते तिक्लौ माषाः खगृयलःखानरूपा सनुयलोकसोमदो कब्रह्मलो क - 

साधनाः । वैदान्तात् पुनर्योगसु्ं “तख वाचकः प्रणवः” ( १।२७ ) शइव्योद्लारस्य ब्रह्मबाचकस्व' 

स्थितस्य ठस्य सङ्ेतमाच्रलेन । एषम प्रतोकतया तथ्िन् ब्रद्मदभेनाय स्ये गडयमिति 

फणितायः। खय' युतिरेवाखयालम्बनगत्व' कथयति ब्रह्मच्चापकतवेन ब्रह्मपापुपपायत्वेन च । 

२।४। टकीथे चुं च पुनः समरिजौषे समटटिकगत्यगाहते च ब्रह्मदजनमनिदवादि। 

यत्चज्रोक्तं ददति रि भनालम् । 
1 ५ 



१४२ वैदान्तसमन्वयः । {श्यरष। 01 

५। पश्चमे ठेदान्िकारीडकमः स््,टतर ्रतिभाव्यत ऽस्यानतिवि्तौ य सुपव्याप्यामं यक्ष 

मितितत् प्रसूयते, जायत् खद्गः शुषुपिर्तिं तिरष्वखयासेकासागुसन्धानमातख्मुङ्गावय. 

व्यती वेदान्ते तख प्राधान्यम् । ततएव छस्य वेदात् मेद इति तदुपवबश्येग' प्रायः स्यु वेदान्तेषु 

क्रचित् आग्रदवस्थां कचित् खप्रावस्यां क्रचित् सुषुपताषस्थां प्रधानोल्लन्यी प्रलभ्यते। जाग्रदवस्थायां 

वर््िजिगत्सस्न्धवशात् तस्थिम्, खप्राबस्यायां मानसबिषयसम्बन्धवशात् तच, सुषुप्तौ पुनरानन्दानु- 

भूतौ तखाल्ञकात्मप्रत्यप्रयानुगत' ब्रद्मानुसन्बानम्। म पुनवेक्तव्यः सुषुप्तौ सव्यैविज्ञागविलीपे 

कथभामन्दानुभूतिरिति सुखमहमखापसमिति सुपीलितस्योक्तिरविच्छदखजुभषमेव व्यमकिि। 

खापेन शरीरस्य सुस्थतायां तर्तृमृखमेब्र तदानौ पृप्तील्यितेनाजुभूयते न पनरविच्छदमुखमिति 

सुपतस्यासमनोऽनुभूतिविलीपीनादरणौयो घीरनिद्राभिभूतख पून्धस्बुतमुहत्तादौ जागरणदभथं नात् । 

सुखानुमतीऽय' जीनस्येति वदिजगति सानसविषये च यथा तथाद लौवैब्रह्मदण्ममिति नेद 

सव्यातौतन्रह्मघटितमित्यबस्थातरयातीत' यत् तनू रौयलवेनाख्यायते। तुरौयमव्यवहाश्यमिति 

विशेषेम सववातौतत्वमस्य सम्बन्धादिषयत्न ज्ञायत दरति नदंशस्तु लौकिकः ; तक््वन्वस्ाकल्य- 

इरणायोग्यतास्य तादृग्विशेषणविशेष्यत्व हतुः। ऋणदानाद्यादशविवादमुलकव्यवहारणन्द्ः 

काल्यायनेनेव' निरुच्ते-- 

बि नानायेऽव सन्द हारो हरणमुच्यते। 

नानासन्दं हइरपादयवहार बति द्युतः॥ इति। 

कोऽय' खन्द इमत्निषयाधं स एवाइ-- 

प्रयत्रसाध्ये बिच्छिज्ि घशमाष्यं न्यायविस्तरः] 

साध्यमूलम्त॒ यो वादौ व्यवहारः स उच्यते॥ दइति। 

प्रयनसा्यं कशटसाध्य, विच्छिन्नं प्रमाणान्नानताष्पय्यामवधारणादिमा दुश्नये विलुमप्रायै बां, 

धन्माख्यं धीप्रसिपादके, न्धायविस्तर दृद" युक्मिद' युक्तमिति प्रतिप्तिपुरःसर निण्ये साध्य 

मूलः ऋण्दानादिषिषयको यो विवादः स वप्रवडारः। अव दरेषत् असाकल्ये । यत्रासान्व्थ- 

वशाच्र वस्तु परिस्फुट, तत्र येन तरसाकश्धयापनयनेन तत् परिस्फुटल्वसाप्रदति स ग्यवशार् दति 

काल्यायमनिङ्त्ेरायाति । 

अव्यक्त' व्यज्िमापन' मन्यन्ते मामवुडयः । 

षर' भावमजामन्ती समान्ययमगुत्तमम् ॥ (गौ ७।२४। 

इति परै ब्रह्मि व्यवहारी न युज्यते पूण्लादखखल्वादसां कश्थ शन्यत्वात् । ततं एवान्यवदायमिति 

तस्य विशेषणम् । वियन्तु व्यवद्ा व्यावद्कारिकभिति वा ऽव्यश्त्ादपूणेत्वादसरुकललात् । 

तत्वसाकल्यनिवन्धनां व्यवदहारापरनाम-करमिकन्यकिनपेचते । जौ वोऽदप्धि “ज्ञन्नी हावजावोश्नीशीः' 

(मरे, १९) इति श्रानश्क्यभिव्यक्यपेचौ, भतो म सं संम्यग्ववहाराविषंयः। एद' विभ्रस्यं 

म्यवहारिकलयं सिद्धं म तस्य मिष्यातसुपतिष्ठते नामक्ष्पात्मकलात्तदय । “ते यदन्तरा तद्र 

(३।१९ , इति नामस्पे ब्रह्मणि विदामाने वती ऽभिग्यक्तिमापद्येते न्याकरणेन । नितासरब्रह्मसूष- 

बिदर्तिकारेण यत् व्यावहारिक्धममादिकमदाय जौेशन्यबङारादिक' सन्ध समयत दवः 
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सिद्धयति म पुमभिंच्यातेनः। त्रह्माव्यबह्ाय्य' विच्वनतु व्यवहाखमिति पारमाथिकबव्यावदारिकभिद 

मीमच्छङ्प णोल्यापिती विवर्लानघौनत्वेन विवर्साधौनतवेगं चन कमपि विरोघसूङ्ठावयति वदान- 

सिद्धत्वात् । अतएव हि “एकरूपे दवस्थिती योऽथः स परमाथ.” (कद २।१।११ भा) दति 

म्मीमच्छङ्रनिरततिः धव्या वादिनामादरपोया। त्रद्माव्यवङाययमपि शिवत्व नामान व्यवडशारं 

नासकपाभिष्यक्रौ सखव सासात्कारविषयीकरोतीति-- 

^पिताषहमख जगती माता घाता पितासद्ः” ( गौ ९।१७ } 

त्यादि सम्बन्धस्त स्मिन् सम्भवति) 

“रकात्मप्रत्ययखारम्” इति विग्रंषणनु विश्वं मनीराज्ये चानन्दारुभृतौ तदतौतभूमौ चैकम्य 

लस्य विद्यमानतां कयनकतिं। एकस्यात्नो विश्रादिभमेदन चतुष्पाच्च वख्ितम्। सुतरां विश्राद्ौगै 

सएक एवात्मा! तच तच सोऽय विश्ाद्यस्ाकण्यदहरयेन प्रकाशमान वाकत्ता वद्रवद्ार्य्यख 

मम्बद्च उपलभ्यते| तत्तत्रिरपेक्तौ योऽयमात्मा कथय सोऽटरौऽप्यगाद्योऽप्यलच्णो ऽप्पचिन्योऽपि 

वम्तुतलवं म(वधाथ्ये दति सेशयनिरसनाय वदवड्त्तंव्यव्हायाक्नौकिकभित्रतवप्रत्ययमेव प्रमाणत्वम् 

गह्णाति गतिः! न केनापि वपवहतेबपवहाव्येयोरशखावन्च बुङ्खिगोचरौकतत' शक्यम् । वावदतो 
यष्यद्यवह्रति तत्तत् तद्मादन्यदेव अन्यधा तेन तस्य व्यवहारो नजातु सिद्धयति दचच्छदनेन 

केवलः कुठार किन्ति करादिकः सन्यः कत्ता वद्वदरति, स च पुनसेभ्यः खतन्त बति + 

प्रत्ययः! जमदिदमक्षकलम् । नियत वत्स्ाकल्यापादनेनास्य परस्यात्मन बप्वद्तैत्वम् । 

विविधमखाकन््यः गतीति ब्रवदत्तां । अतो विश्रादिष्वात्मा व्वडत्ता तेभ्यः खलतन्व इति 

प्रयत्य प्रमौयत , इद खातन्वय्मेव तस्य शान्तत.प्रपश्चातीतत्व-तुरौयतलसाधने हेतुः साच्ास्- 

कारविषयत्वमम्य शिवतलनेति पृव्मेमेवोक्षम् । श्रदतत्वन्वस्यात्मन्धखर्डत्वेन श्नागकनेयन्नादरलादिभेद- 

विरहितन्वात् । 

अस्िद्राच्मनि तुरौरे विज्ञानात्मा परुषो जौवः सस्मतिष्ते,“ प्रथितो एथिवौमात्रा चै" इत्यादिनि 

सव्वे' भृतभौतिकञ्च। अय जोव: पगा, इदश्च सव्बमपरा प्रक्लतिः, सतु परमातसा पुनः कत्ख्ख 

प्रमत्रप्रसेयस्याम, तता न कि्िदन्यदस्ति। तद्यधा;- 

“भूमिरापोऽनलो वायुः ख' मनी बुद्धिरंव च! 

अट्ड्गर इतौयः मे भित्रा प्रकतिरटधा॥ 

भपरेयमितस्वन्धां प्रक्षति' विडिमे पराम् । 

जौवभृतां महाबाहो थथेद' धायते अगत् ॥ 

पतद्यीनौनि भृतानि सव्वाशौव्युपधारय । 

अदु" ततस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 

मन्तः परतर नान्धत् किञ्िट्स्ि धन्य । 

मयि सम्धभिदः प्रीत सूते मणियष्षाद्व ॥” इति ( गौ ऽ४--9) 

पंगातसमानुष्ठक्ला परा प्रक्लतिरन्न्वाद्यठ्दनाशन्धनन्दमुक्खनं तसि ' सावदभिन्रतया तिष्टति यावन्न 

तां चेतनाभिम्खौं करौति सः। चतनाभिसुश्यं मगेनसमुपतिषते, सममन मनदति पन्ना 

सभेत ; सन् चान्तभतसूदल्धियमिन्रधैन ब्रासनामयनिषयजातः सु्माक्षारेशणोपखमभ्यते। एतन्प्रमष्ु 

| 
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-- “पर ईते मभस्ये कौीभवति” “अक्रंष देवः खप्रे महिमानमनुभवति” इति स्वशब्दं गायोचत् स्वय 

खतिः। “ताः पमरूदयतः प्रचरन्ति” इति गौतन्धायाग्मनसः प्रबीधै त्वपरायाः प्रकृतैरभिमुख- 

मत्या तत्सम्यकोत् एचिव्यादिमूतभौतिकानि सव्छाणि विषयजातानि तङ्ग.हकाि च प्राफमनी 

बुदप्इङ्ारचिकतेन्दियाण्णुद्धयन्ते । | 

पराा प्राज्नीऽन्तःप्रज्ञोवह्धिःप्रश्द्रतयेकस्यवात्मनो निरूपाप्रेलट्ूपश्यापनीपायभृतौ पाधियौगाः 

शिग्रसन्रकट्रति बेदान्मतम् ; भन्धथा ^रकात्मप्रत्ययसारम्” इति न सिद्धति। पराव्मस्तुरौयस्य 

प्र्नलभिषैधैन सव्वेन्नादतवनिषेघादौचितनिषेषै सिद्धे, म तस्य जौवेनाप्मना खुरिकनत्वमपि 

सिद्धति। एवः तिम् सब्धैविखंयेऽपि न ततस्तत्प्रचरणमिति मन स पुनर्विखधोनिभविव्- 

महेति । यद्यप्येष एवा सिद्धान्तः स्यात्, तदा सनेवेदान्तोपरोधः प्रसज्यत । पराञ्जौषे ज्ान- 

मक्रमण्णात् कादव्वं जौवस्य न पुनः परस्य युगपत् -पून्यापरनिखिलक्नामनिचघानत्वादिति क्रतान्तन 

विरोधपरिडारी भवति कथम् ? श्राठत्वं श्न याज्ञ्ातृभिन्रतवं विना न सिञ्धाति, तश्चपरम 

सम्परवति परिष्छं दयत्वापाताततेन तत्रिरपेचश्नं यसत्वाभावाञ्च। नम दि ममनः विना ज्राठत्व 

श्रवति ; मगनञखाप्रतीतविषयप्रतीतये नियुङ्क्त ज्ञाता, एतद्धि ज्ञानस्यापूणल्' दश्यति, न तस्य 

प्रवेशः परं तस्मिन्| न यरद ज्नाठत्व' “सौऽकासयत बहुस्यामनायेयैति, स तपोऽतप्यत, तपस्तप्रा 

षद्" कन्वेलरृजत यदिद किञ्च” ( तै ९।९); “तदात्मानः स्वयमकुङत” (ते२.७) इति 

साथननिरपेखसख्वंनकर्तत्मपि म सश्रवति। न कौल श्राढत्वे किन्ति शक्तिमच्वेऽपि दोषः। 

कथम् ? यत्राभूत्तदकरोदिति क्रियातो निहि" प्ऱसिच् दयति । क्रियाशक्त रागमापगमा नित्यतां 

सस्या: ख्यापयतः ) सा पुमः पणस्य तस्य न खक्पशक्छिः, किन्तरि तटस्था ^-दवाव्मश्किम्' 

( भरे १९) दवतात्मना इश्ररख्पेथ्यावस्थितां भत्ति” इति व्याष्यानान््रायो पाधिक्पत्वात् । 

सायाखीौ कारात् ब्रह्मणः प्रथममीौगश्रररूपमितिवदता सख्य ब्रह्मणोऽगौश्ररतमुपस्छाप्वते, तेन् च तस्य 

कारणत्वं व्याइन्यते । सव्वसख्िन् वेदान्त ब्रह्मणएव कारणत्व गौयवे, सृतरामनौश्रत्व' म्याप्रथतापि 

तस्य सष्थकारणत्व' सखीक्ततम्, अन्यथा वैेदान्तक्ततान्तविरोधौ प्रघानक्रारणवादः प्रस्ञ्धत। रेतः 

नद्मणएः सन्कारणत्वे म कस्यापि वेदान्तवादिनोऽसन्प्रतिरितौदमेबार्ित्य सिद्धान्तः खठ.<५,मन्नस्य 

सम्पादयतीति तमेवाग्रयामः। (काष्थमाका्णादिकः बहृप्रपश्चः जगत्; कारणः पर ब्रह्म । 

सख्मात् कारस्ात् परमा्रैतोऽनन्यत्व' व्यतरेकेशाभावः काय्धस्यावगम्यत” ठे, सू २।१।१४८ भा, शति 

शौमच्छड्रो क्तिवेदान्तवादिषु न कमपि विरोधमुद्भाव्रयति। एकन्तु कारः ब्रह्म, सदन्यत् ब्य 

कायम् । काय्य व्यावहारिकः ग्यबहारोष्पन्रम् । कख व्यवहारः? कारग्यस्ये कम्य ब्रह्मणएव। 

अतपव व्यदद्र्तृल' तख सिद्धति । णव व्यबदत॒तवे सिद्धे त्धत्रन्याक्नतभावेमावर्छितयीर्नाम 

ङप्रयोर्व्या करणमेव व्यवद्धारः; व्याकतेत्वेन ष्च व्यवडतेल' तस्य । शक्तिमे खर्पशक्िः किम्पि 

तटस्थं ति सिङ्ान्तः ब्रह्मणः कारगत्वस्रौकारे न न्धायोपेत इति “नान्या माप्वखतौ बा” (वे, प्, 

२।१।१८ भा ) इति । “परास्य शक्तिविदिघेव यते खामाविकौ च्रानबलक्रिया च” (य, ६।८) ति 

श्रानशछान्तरङ्ग' शक्तिश्च तयोरेकत्वेग चिच्छक्तिरवेयमिति न कोऽपि दीषः। शक्ेरागमापगमशिन्त 

शआन्तिविजुकिता। निरोघाविष्कारौ प्नलस्या न जावघत््वं प्रतिपाद्येते । “बह स्वाम्” ति 

अक्याविष्कारः+ तत्पूब्वेः “ले यदन्तरा तद्गष्म” इति तच्रिरोध इति वल्लषिदः। भयः शक्जि- 

1 
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विक्षेपो पसशारवाद दति निम्बार्कौयाः। अेरनन्ताया; सम्यगाविष्कारो न नातु सश्मवल्यतीरऽस्या 

निरोधीोऽपि परानि विद्यतणएव! अस्या निरोधांशेऽव्यक्षतवभादिष्कारांये व्यक्षलमिति नियत. 

मव्यक्ादपरक्तिश्पारुरिख्िषु कालेष्वपि का्यक्पायाः खट : सख्द्धेति । 

मायाखौकाराद्रद्मणः प्रथमम रङूपमित्यस्व तत्वाविष्करयेन स्ाजृन्नाठलवा दिद्धोषपरिङारः 

युमपत्-पूष्वापरजनिखिलत्ताननिधान' पर" ब्रह्म जराठज्नागप्नेयमेदशन्यमिति निर्दशे ग्या्ताब्याह्लतल- 

नामरूपयोः शक्याविष्कारभिरोधी खच ग तस्मिन् किन्तड जौवबुद्धाबिल्यायाति। श्वागबलाकारष 

तसम् विद्यमानखास्य तस्यां प्रौ हावन' इ रृरिरतत्तदादौ परस्य णोवानुप्रतेश्' बश्यनि ग्रतयः। 

ब्रह्मः सव्यशक्तिश्चानसम्प्रत्वेऽपि जौवः विन। कैम वा तदुपलभ्येतेति तस्येरत्व' तदलुप्रवेभरएव 

तद दिग चरो भवतोति वदति ग्रुतिः-“एष सव्वे.श्रर एष सब्येन्नएषौऽनर्याम्येष योनिः सव्छस्य 

प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्” इति। परात्मपररष्वद्गष्णन्तव द्यवेदनाशन्यी ऽघ' लौवः प्रबोधे सरवयेग्रर- 

त्वादिकमनुभवव्यख्य प्रियलेनेति, तथीपन्धासः । सन्दषामीग्ररत्वेऽपि सव्यक्ञानाधारतेऽपि सृ्व्वेभां 

नियन्ुलेऽपि सम्व षां कार्ल ऽपि सव्वं प्रमवाप्ययस्थानलेऽपि तततत्राला व्यार जौवेनेति 

न तुरौये किन्तहि जौवपरिष्वक्ररि प्राञ्चं तत्तदिशेषणानामुक्घसः। न खलु परब्रह्मण्यविद्यमानानां 

सब्ब श्नरत्वादौनां जौबबुावाकचिकौ सफ तिंरिति षुं थक्यम्, तत्स्यत्त; कारशान्वेषरी सन्धकारणे 

परब्रह्मण्यं व तस्य विग्रान्तेः। अतएव “सव्वानुमुः” (२३१) दति दशेष निरूपाधिक्षऽपि 

वटदारण्यकषे । सव्व श्ररत्वादिक' मायिकमिव्यक्तं स परात्मेव मायौ, सा माया तदमन्धा तत्- 

परक्नतिस्ततुप्रक्ता तच्छक्किरिति ब्रह्मखश्पएव तस्याः प्रवेश्य को निवारयैत। भ्रतएव हि ठडदा- 

र ग्यके - “ङ्प रपः धरतिढ्पोषभूुव तदस्य श्प प्रतिचचशाय । शन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 

युका स्य हरयः शता दश” (कक् म, ४७स्, १८ कक्) इत्युद्धताया ऋचो व्याख्यानावसरे 

“मायाभिः प्रज्ञाभिः” इति वेदिकमायाश्ब्दस्य निरक्तोक्त' प्रच त्यये भाष्यकार भटतशन्। गौय 

यदुक्षमुपरिष्टःत् तत्सव्वमनुगद्वाति। षप्यते शब्टयतैऽभेनेति रुपम् । “सत्यः श्रागमनन्तम्” 

इल्यादि श्ट: प्रख्यातः यत् तद्रूपम् । वस्य सत्यादि शब्दं : प्रसिद्धस्य डूपस्य प्रतिवश्षणाय प्रतिख्यापनाय 

डीीवद्ुद्धिगो चरौ करणाय इन्द्रः परमेश्रव्ययुक्तः परात्मा ङ्प ठप शन्द् िषयभूतः विषय प्रति विषय 

प्रति प्रतिरूपौ --“द्रह्मखमभावेा हि प्रपञ्चः” इति म्धायात्--यो यौ विषयः सल्थादिषु यत् यत् षप 

प्रकटयति तत्तटूपौ वभूव । एषः प्रतिरूपसमबनेन स मायाभिः प्रज्ञाभिः विचिचन्नागकौ शलः 

पकरूपः एकः सन् बहूपः दयते गम्यते--“बहस्याम्” एति प्रतिक्ानुखारेणंकमेवादय' च्रानवप्तु 

` विषय प्रति विषयं प्रति भिन्नरूपेण प्रतीयते । चरमपादस्य रूकसंद्ितासङ्तव्याख्यामवारण्वाय 

वदान्त आषह- “परयः तरै रयः श्रय" य दश ख सहस्राणि च बहनि चानन्तानि च” इति। 

रयः इरटरियाण्ि तेषां विषयाश्रदाकानिलादयञ्च अय परात्मा, तेषां तत् खड्पप्रभवलात् 

तहयतिरेकेण तेधामसत्ठात् । दश च सहस्राणि च बद्कनि च अमन्तानि च विषयाखामसंग्टेयत्वात् । 

“यदि हि नामकपे न व्याक्रियेते वदाखाद्मनौ निरुपाधिकः शपः प्रन्नानचघनाख्छ' म प्रतिख्यायेत” 

` इृच्यनेनेममेवाये भायकारोऽभिप्रेति । प्रततोष्यतपने यथा तपतौति तथा युनपत्-पृ्भापरगिखिल- 

कामनिधाने परात्मनि “ख वैति वैद्य” { मे, ११९) “ख तपस्तत्ना इद सव्यमखूजत्” इत्यादि. 

लडादिप्रयीगस्तास् कालिकजी वाङुभूतिमपेच्यं ति सष्व' निरवद्यम् । 



१५६ । वेदान्तसमग्बयः । = [ष्य १, 

बाचारख्णः विकारो लामधेयः सलिकेत्येब . सत्धम्” (क्षा. ६।८।१।४ ) दति सम्धकारण 

्रहोेव सत्यः सव्य विकारज्रातमनृतमिति चिङ “ते यदन्तरा त्म” (३१९) इति गामरूपयो. 

सखिन् नित्यस्थितिर्व्याहन्यते ¦ “ख सिङ्ेतयेव सत्यम्” इति निवच्नेन तदन्धसदिकारीऽगृत दति 

सि्वान्त' “सव्वेश्च भामर्पादि सटान्मम्ब सत्य विकारजातः खतश्वकृतमेव” इति ग्रौमच्छदषनेतिः 

परिशीष्य सब्वंषां वादिनां मतशालन्नस्ं विदधातीति वितकणालम् ।  ब्रह्मखि निच्शितयोर्नाम 

रुपयो सोलीवद्रल्ेन स्थ, सत्वमेव ग्ुतिरनुमौदते म॒ पनः सूद्चवभिति न भमितव्यम् । तैजोवत्र- 

स ् नकथनात्, “पथिवौ च पथिवौसातरा च" इत्यादि कथन। श्च तयो तरा बलाकारत्वमेज साधयति 

सा, सुतरां परात्नैव तनूप्र्तिम्तयीनिसलदोजमिति ( १।४।९२-२०) वेदानक्त्तान्ः। विचर 

विराजमानः परात्मा प्रथमतस्तदी गनेव बुद्धिविषयोभवतौति तत्रान्ना स प्रथते जौवसच्धिधौ। म 

खलु स्थ.नैन्दिग्रजञात मनो विना खविषयान् यष्टौतुं भकौति, +तः स्थ, लनगन्रिरपेक्मानक्षव्यापारः 

खप्रएव भगस: साचात्ममाणसिति तसन् ज्ञानमाचप्रतिभागनिमित्त' तजसनानरा परात्मा ख्यायते । 

सप्रोऽय" जौबरुटिरथवा त्रह्मखूषटिरित्यच ( ३।२।१--३ ) भतमेदोऽकिञित्करः। टटानुभूत- 

विषयाणां खप्राकारेणो पस्थितिः कैवलजौोदकन्ेकंण चैत् स्रकारणस्य कारणत्व व्याडन्धेत। 

अतएव श्रौमच्छङ्रोऽप्याह-- “न चास्माभिः खप्रेऽपि प्राज्ञवद्रापारः प्रतिषिध्यते, तस्य सव्वश्ररत्वात् 

सव्वाखप्यवस्थाखधिष्टाटलो पपत्तेः । पारमार्थिंकस्तु नाय सभ्याग्रयः सर्मोभियदादिसगैवदिन्ये तावत् 

प्रतिप्रा्यते।* (९।२।४ भा) इति। तुरोयस्य प्राज्ञस्य च त्मेवमुक्तंः गौतायाम् ;- 

परस्तस्मात्तु भाव) ऽन्योऽवयक्तोऽवपक्तात् सनातनः । 

यः स्वषु भूतेषु नश्यत्र् न विमश्ति ॥ (मौ, ८२०) 

इति प्रलतैनेगदभिबाक्तावपि सदतीततवेनावयक्त ज्ञानाद्यविषयः नित्यमविनाशि सत्तामावः तुरीयः 

पगतत्वमवतिष्ठते, अन्धः जगदभिवग्क्तौ तस्य मिःशेषता, जौववत् जगच्छरोरे बरहधत्वे, ज्ञत्वं पुन. 

स्तचियन्तत्वे तत्क्रभिकाभिवग्कौ चासामच्यश्च तच्िन् प्रसज्यते । अतएवाह कक्--“पादोऽम्य 

स्वा भूतानि तिपादस्यादत' दिवि ।" (१०, €, ३ क् ) इति। व 

पुरुषः स परः पाथं भकतया खभ्यस्वनन्धया । # 

वस्यान्तःस्थानि भृतानि येन सव्वमिदः ततप ॥ (गौ ८२२) 

दति योऽसौ सव्यमात्मन्यनभूय परिवराष्य च विमानः सौऽव' परमपुरुषः प्रान्त इत्याख्यायत । 
परःन्मनः सञ्वातौीलः मये चामन्यन्तमूय वाप्य च स्थितिनल्लतः युगपदव तख्िन् विद्यति 

पत्नमेकः परिष्टाय पक्तान्तरमाश्ित्य ब्रादिनां +विवादोऽपारमा्थिकः। एकस्य पराम: जगति 

जीवे च तदतौतत्वेन च स्थितौ माममेर्दन गहण जौीवबुद्धयनुयद्धा्धं दभनकारे वद्रबद्हितात्रयबडित- | 
तवज्ञापनार्थखच, न् तु तस्मिन् कीऽपि पारमार्थिकीवदावहारिको वा मेदोऽख्ि ( ३।२।११- २९) । 

बुद्धिभदेन दभनतारतम्य' गौतायामुक्तम्। तदयथा, 

सव्वभूतषु यनक" भावमवयमौदते। 

भरवभक्त विभक्तंषृ तजज्ञानः विहि साश्िकम् 

प्थकत्तन तु यजक्चान" नानाभावान् एधग्विधान् । 

वेति सव्व पु भूतेषु तजुन्नान' विद्धि राजसम् ॥ . 



रेडवल्लौ । ` १५७ 

यत्तु छतृखवदेकखिन् काय्यं सक्तमहैत॒कम् \ 

अतच्वाधेवदण्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ( गौ, १८।२०--२९ ) इसि। 

“एका प्र्यश्षारम्” इरयनुङपर यनू न्षाम' लगति जौवे तदतीतभूमौ चकमेव पराव्मान' पश्यति, 

तत् साखिकम् , यत् पुनिश्रतेजसादिभेदस्य परास्मनि ताच्िकबुद्धया तक्षद्दन तः पश्यति 

तद्राजखम् ; यत्तु सच्छिलाखरूडादावौग्ररबुद्धया तदन्य न तं पश्चति, तदतिरिक्त लगव्वीव्म 

तदधिष्टानवज्जितत्ेनावसन्धते, तत् तामक्षमिति विवेकः। आर्येति भिव दति प्रपचातौत॑ 

प्रज्ञागघमकल्धाणघनदूपस्य बुदधिगी चरौ करणोपायमूततेन परापरप्रहलतिसभ्युतः जगञ्जोदशचा- 

गद्रौला परान्मन्ुपद्ितानुप्रहितादिभेदबु दिरयैरतुमन्यते त्िन् मेदसखाविदयाङ्ञतल' मन्यमानैः, 

तैरजी गुयपरेरणया लौकि कसिडानएव ताखिकलरे नौ प्थाप्यते ; यतौ न नातु परान्यविया- 

संस्यभैः सम्मवति रजसलमोऽनुबिे जौवएव त्याः प्रादुर्भावात्। सेयमेकखि'लथिन्रखण्डे मेदबुब 

जनयति । न वय मेदग्याविद्याक्लतल' किन्तहि मायाङ्ञतल्मनुमीदयाम इति चत्र, साया प्रका 

बा न हि मिष्याभूतख जगयित्ी सखरूपविच्युतिप्रसकतैः। अतः प्रक्नारपमायाविरौ धिन्धविद्यव 

रेति वकं युक्तम् । वैरेव' कथ' “सत्यश्चाचतच्च सतयममवत्” ( तं २९६ ) इति । “असदा दृद्मय 

आसीत् ततो बे सदजायत" (ते २।७) दलता त्वमन्वेषणौयम् ¦ भरनृतमसदभावान्क्. 

मसाकल्यमव्यक्षम् । ततः सती मावात्मकस्य सखक्पानुप्वेशखागमी व्यवररतव्य वहारात् । 

यदेवः न स्यात्, भवेदवहरतुव्य वहारविच्छदः। यथा शग्डिरयसूचभाये यौमत्सख्भ्रश्र भाईइ-- 

नापि भगवान् बादरायणः क्वचिदपि मूते ससारस्यान्नानकस्पितश्वमुक्गवान् प्रत खप्रखषटिनिरा- 

करीम जायतृषृषट ; स्त्वम्” इति, तथेदमपि वक्र शक्य यत्, न स क्चिदपि सूते परात्मन्युप 

शितानुपह्ितलादिभेदमुदजुषषत्। अखण्ड खर्डबुङ्ेजनयिकरौ संषाविद्या तच्वश्चानेम बाध्येति 

त्चजिन्रासा तदुपायभूतवेदानतपव्थालोचना च | 

सव्पातीते तुरौये परा्मनि भात्रेति शिवि इति वियेषण्इयः जौवानुभूतिगोचर' त' करोतीति 

पक्नामचनरुपत्वः कल्धाखघनकरूपत' म केनापि वादिनाऽनादरशौया | जनकेन टपबाकाकैः संवादी 

थथा सत्तामात्रेण बस्तश्नानापच्या तनप्रूलखदपन्नानख वेश्य द्यति तथा बेदान्तंषु सन्वखंति 

न चिचम्। नह्िजातु वम्तुसत्ता ततृखषूपसन्तरोष्य बुद्धौ प्रतिभातौति सन्धजनाजुमवः केनापि 

तकेयापसारणीयः। शक्िव्धा चेतन्ध वा शिवापरनामानन्दो बा नियत" सत्तासाइचध्य' भजतद्ति 

सचिदानन्द' ब्रह्मेति सव्वषां वादिनामेकयभूमिः। संत्येकं वितर्डा `टिकालुष्यः न्यमक्तौति 

 विहदहि; सव्धथा स। परिडव्या। नैतानि विशेषणानि किनं लखूपाथीति सुविचार पएक्तेषा- 

मागनु कत्वाहस्थायित्वमपरेषां वस्तुगतलात् खायित्व' पारमाधिकत' दशयतीति नातिर्भौरः, भती 

हिविध ह विशेषण दस्तुगतमागन्तुकच्ेति मेदसाधनेन कापि बाधा। व्तुगत" वस्तुखभावक 

भिशचेषण इ खहपम्, आआगन्तुकन्वन्यधा विपरिवततंनसइलयात्। न हि साश्व उेखाद्यच्च विना 

बस्तुपा्॑काज्नान जातु सख्रयति। तत्त् वस्तुगतेरागनुकौ्च विशेषः सिश्ति। आधनिकेः 

प्रापित शक्ञलादोनामागनतुकल'ः शक्तं रेव वस्सुल्चंति चधिङ्ाने सव्धथा प्रक्ततवादोनामपार 

मा्धिकलः न भवति, यतः खतीऽगृतल्ेऽप्र श्याना तु तेषां सव्यल' नं केनापि वादिनापमेषु 

शक्यम्. यदि डि न श्तौ पैव स्यादन्य तत् संक्रमण कुतौ बा सष्पवेत्। थलि 

२० (क 



११५८ वेदान्तसमन्वयः । [ श्वर, 

िच्छकतिरिति पूममेव प्रतिपादितम्, सा पराकनाऽगन्धा नासतौलयष्युक्म् । शक्तिमेचिश्रताफि 
लेगति प्रका्यमानानि तसदिरेषशत्येन परिव्टद्ोसामि। शक्तिरेव सतौ तरेचिवयसन्धूतानि 

विशेमशान्धसनतीति वकः न दुक्तम्। मशानघनाख्यश्यप्रख्यापनार्थे यदि नामर्पव्याकरश, 

तदातशङ्तिवे चिच्ाख्यापनाये एक्लादौगां पदार्थेषु संक्रामणमिति कऽ दोषः! गामक्पन्याकरश- 

मेव दैचि्रय्यापगमिन्यलतं थक्ञादौनि कपाशि त्तदयकरानि नामानि च तत्तत्पदार्था इति सिद्धाति। 

म वय तच ग्रौतमिद्गान विवदामः परक्ञागघनाच्छकषेरनम्धत्वात् ; विषय अदाय नामदपव्याकरथ- 
वैचिचण्यापमयीः प्रतियोगितया स्थापनमावमस्माकमभिग्रेतम्। एव सविरेषनिन्धिशेषवादिनां 

विबादीऽष्यपासः! यतः परामनि खगतभेदसाधक्विशेषत्वविरषेऽपि खाशक्तिरुश्च,तजग- 

श्लौवती मेदसाधकविेषत्वभस्येव । व्याबष्ारिकन्तदिति म तस्य परारमाधिकलत्वहटानिसतएव 

व्यवष्ारपरहत्तेव्य वहारसख च नित्यप्रहस्तत्वात् । अतएव हि “यन्तावज्जोवेशव्यवहारी न सात् 

निष्विशेषत्वादिति तन्न, व्यावद्धारिकधमोमादायव तद्दायबहारीपयत्तेः, परमाथत एतषदरवहारामाव 

बाधकाभावात्” इति भिताचरब्रह्मसूचवितिक्लदुक्या नेयमवकङ्खाते। “पादमा्धिकस्तु नाय 

सन्याखयसर्गो वियदादिवत्” श्युक्ा “न च वियदादिसगैस्याप्याव्यन्िवं सत्यतलम सि” (६।२।४ भा) 

दति शरीमच्छङुःरोक्तिः खतोऽगृतत्व' सदातममना तु तख सव्यलमिति खीकारान्न विवादकौटिमारो- 

इति! जौवी नियतमात्मतः पराक्मनी विशेषत्वः पश्यन् त॑त्सखरूपभूतः सत्यज्नानादिकमनुभव- 

विषयौकरोति, तत्ततूखकशूपात्मस्थौकरयेन च खाकमस्थितान् तत्षदिन्दून् विपुलौकरोतौति कीऽव 

विवादविषयः। अनेन पुनः “सत्तामाचैण वस्तुज्नानापेखया तग्पूलखरूपशानस्य वं ओेष्यम्” इति 

यदुक्षसारण्म तदमत्र्यम् ! प्राज्नालिद्गितजौवस्थ नित्यत्व तनेक्य' सम्यगेक्यऽपि टक्शक्यादैरबि- 

शुप्तलच्च वेदान्तं सुव्यक्तमिति तदहिचारेणालम्। जौवात्मनी टक् शक्छादंरविश्ुप्रत्वेऽपि क्रियाभशौल- 

त्वेऽपि च कथ' न प्रक्रतिपरम पुरुषाभ्यां विभक्त" दितीयल्वश्ास्येति जिना साया-- “कश्य छभिप्रत्र्ी- 

$पि नैव किचित् करीति” ( गौ ४।२० ) एतिवत् सव्वथातदिरोधितपरिहारादात्मकष्वषिलीपै 

भक्नतिनियन्तुः परात्मनः कुतमाचस्ृतः नेति । कथमकर्तुः ककौत्वम् ! सन्य कारणत्वात् ˆ शा 

विकरियलेऽप्यन्धच क्रियासच्चार शात् कारण्यत्वन्तस्य । | 

६। षषे पुननिशक्षरीत्योपश्थितेन सिद्धान्तम स्याहादिनां विरीधनिष्यलिरिति तभेवाव 

परिग्टद्य वश्च" लिकपयामः । न हि खलु जौषममगुप्रविश्य इष्टः संभ्मावमालि। अतएव 

जौवपरयीरेकच ग्रइशेनेद' प्रकरण" निब्रदडमिति भिताचर्रब्रह्मूत्रविहतिकारवण्वन' वय' बड 

मन्यामहे! नब्रह्मविदाप्रीति परम् । त्षाऽभ्युक्षा। सत्यः श्रानमनन्ः ब्रह्म वी शैद 

भिदिः ग्यां परमे व्यौमम्। सोऽर्ते सवान् कामान् सद मह्या विपितेति। तखाहा 

एतद्मादाकन आका: सप्मतः। आकाशादायुः। वायोरभ्मिः। भअगररापः।, ह्मः 
शथिवौ ! पृथिव्या भोषधयः। ओओषधिम्योऽन्रम् । अब्राद्रतः। रेतसः पुरषः। (ते ९।१)* 

इति जौवपरग्मनोरेकच् प्थितिरस्थिन् प्रकरे प्रधामतयीपतिष्ठते। परमे व्योखि शारदका 

गुहायां निहित" सत्यः ज्रानमनन्त' ब्रह्म यौ वैति कथनात् जीवात्मनि ततूपरिष्यसलवेन विद्यसान 

-ङ्रहनेवाज्राभितयम् । “तस्मादा एतस्मादा्मन्ः' व्यथ तदैवं ब्रह्म एतमेव जौवामान' परिष्वङ्ग 

भाभिग्रतर.केनवान्मशब्द् माभिदधाति श्रुतिर्यशा माण्छुक्यं ( ५।२ ) यथाच हषदारग्यक्षे ( ९२११ )। 
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श्य शख ।] 

८. | ॥ 

सल्यैव' पखखग्रमयादिपवधस परमासालिद्धिती जीवएवामिधेयौ भवति । तती “ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्” श्वय पक्रमः, "सौऽदते स्वाम् कामान् स ब्रह्मा विपश्विता” इत्यत्र चरितां, म पुमः 

पथयमु पञ्चसु तस्य प्रसरडत्यायाति, ठव तत्र परालिङ्गितजौवस्येव प्राधान्यात् । म डि जातु मोष 

परा श्रुतिः कुधचित् परिष्वर.रप्राधान्येन जौवख प्राधान्य' स्थापयति, यदेवं खात् “अ्रमयमाखमय- 
मनीमयविश्नाममयागन्दमया मे पद्यन्ताम्” इति जौवात् परातान' एयकहव्य वमिव ग्रद्णीतं न 

कोऽपि शक् यात् । यदद्रमयादिषु सवयव्रैव साचाद्रह् वाक्तेन ग्रइणौीयम्, तद कश्ादन्धस्दा- 

न्तरतमतवकथनेन चरमे परश्दानन्दमयख ब्र्मलनिरूपथ्' सूचक्ततो सान्तिरेव । न दि सरववेभू 

पाषिषुब्रद्माविर्भांवदशन' समान्" जौवसच्धिधौ तस्तदुपाधिव्यवडतत्वात् खामनि तलब्यवडितलात् 

तत्रं वापरोलदश्रममभिदधाति गतिः “तत्वमसि” इत्यादिवाक्यं ; । अत; परात्मालिङ्किते जौके 

ख्िन्नामपरिभोधनेन ब्रह्मदभनमपरोच भवतौति तत्साधनाय कल्ितानां पनाणां तारतर 

नानरवशा खरम कोष भानन्दमये सबयान्तरत्वमुच्यते। ^एकात्मप्रत्ययसारम्” दति ओ्रौत 

नायेन सष्वषु पन्थक एवात्मा ब्रह्मेति “श्रसन्नंव” इति मन््रादनन्तरः “तस्यैषएव शांसैर 

भात्मा यः प्यस्य शति निवचनम् । प्रथमे दितौयै पव्धैखि ब्र्मोपाखनः तस्िंस्तस्ितुक्षा ठतीयै 

चतुथं पश्चमे च तदेदनभेवौक्रमिल्येत्चितयै ग किमपि तारतम्बमसलौति न वाच्यम् ठतौधै 

ब्रह्मणो मनोऽतौतत्दकधनेन तच्रामन्दस्पूतौ, चतुरे लनुहिते कोपि ब्रह्मक्मसमाधिना प्रमाद्- 

मिहत्तिः पाप्रपरिष्टारः सव्वकामाबा्िरिति तद्वारकै वेदमभिति परचमीक्ारेदनास्तयी सस्य विशेषः । 

पश्चमे तु “अस्तीति श्रवतोऽन्यत्र कथम्तदुपलभ्यते” इति शखौतन्धायेम वेदनम साचादशं नमिति 

सेयम् । आनन्दमयो न सामम्दमनानन्दएव ब्रह्म, अत अानन्दमयोशौवएवेति सिधा न खचिरी 

मार क्ये छौवपरिष्वक्षय्या मन्दमय इति विशेषणदशेनात् । तुरौ “न प्रञ्चानघनः? शति कथनान्र 

स लौवपरिष्वक्ता ब्रष्ति भणनम् ^एकात्मपरत्ययसारम्” इत्यनेन विरोधसूद्गावयतौति जौवप्रक्नते- 

सुरथ तस्मिव्रविभक्षतया स्थितिप्रदशनाधै परिष्वक्त, लासौकारसलसित्रिति तचम् । आनन्दभु कूल' 

तख्ागन्दाद्द्मशः खातन्तप दशयति, योऽसखावानन्दभुक् स एवामन्दमय इति निरुपाधिकादा्मगो- 

$ भद इति चेत्, न ; विग्रतेजघयीरेकोनदि्तिभुखवत् चेतोसुखेनानन्दसोगो न् परिष्वक्तरि 

किन्तु तद्गावापर्रं लौव एवेति--श्हा सुपण सयुजा सखाया समान वक्षं परिषखजाते। 

तयीरन्धः पिप्पलः खाहत्तयनग्रच्रन्धौ भमि चाकशौति॥ (कक् \म, १९४ २०कक् ) इति 

परिष्वक्तानम्ददाता जौवसङीक्षा च प्रततित्वेन कूपित इति तख्वम् ) एवमप्यानन्दमयो ब्रद्मतिं न 

` खिड्गति, यती जौवेऽवामन्दसंकमणासस्येवामन्दमयतवम्। भानन्दभीक्षा सत्रानन्दमय इति न 

सिद्धति दाटत्मभो क्ष लमेदभिखोपात्। भल परभानघनएवामन्दमय ति जौवपरयोरेकले 
 लयोरानम्दमयत्व' भौ क तवञ्चोभयमिति १ भेवम्, परे न जातु भोक्ष,त्व सम्भवत्यतो दाठभोक्षौ- 

भेदस्यापरि्यलवात् तयीरेकलवेन प्रा्चश्त्यमिधाभल्यैऽपि तसदिशेषश्चयोमात् जीषपरयोरेकबाव- 

स्थितिमात्रः ध्न्धते । डि यस्मात् भनन्दसुक् चैतो सुखः "भतएवागम्दमयः प्रान्नदति वचमन्त दभेयति 

` जौदसम्बन्धवशरात् भानन्दमयस्यैव प्राच्रषरति सन्नाः आनन्द दयगुक्षानन्दमयदत्य हिः पुनः सकीग- 

काले प्रा्ुद्धसुच्छसितलमानन्दख जौयनारुमू्वरे इति क्रापयति। म हि खलु पुगः पुनरुक्ति 

रागन्टमयभधिज्नलय किन्त दनन्दमिव्यम्यासासिडलवीनन्दमयी न ब्रह्म भवितुमरतीव्युक्तिनै 
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१६० वेदाम्तस्मन्वयः । [इय 

सचिरा ; जोवलतानन्दपरावरव्यालभवेन न जौ वपरि वक् रागन्दतल्' व्याहन्यते ; जौबस्येवाव तदगुभवे- 

नान्तर्वीद्यन्नानगुन्यत्सम्पराषना ग॒तत् परिष्वक्ष्.रत आनन्दएवानन्दमय इत्यन्य चानन्दपदं नानन्द्- 

मयस्याभ्यासत्व' को निनारथेव १? मयटा (पा, ५।४।२१) प्रस्तुत भानन्दएवौ चते प्राचुच्य 

वीक्षषतोरिति न केऽपि दोषः। चै तु पच्चपव्छसमापनान्तरः “अथातोऽमुपश्राः” ( ते, ९।६ ) 

शत्यथशब्दबलेन जौ वतत्परिष्वक्ष. प्रधानात् पच्पन्वप्रकर्णादस्य साच्षादानन्दप्रधानपरकरणस्य 

सम्बन्धविच्छदः मन्यन्ते, ते प्रकताया उपनिषद आदयन्तमध्यं आआनन्दखरूपौपव्याख्यागलच्य 

( १।१।११--२० ) नेचन्ते । “आकाशशरौर ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारार्मः सनभ्रानन्द शान्ति 

सणद्मरुतम्” ( ३ १।६।२ ) इत्युपक्रम्य मध्यं “तस्मा एतस्मदिज्ञानमयादन्यौऽन्तर आानन्दमयः 

(२।५); न्रसोतरेसः। रसं द्येवायः लभ् गनन्दीमवति। कोष्येवान्धात् कः परार्धात् यद्येष 

पआकाश शनन्दोन स्यात्, एषद्यं वानन्दयाति (२।७) ; भन्तं “आामन्दी ब्रष्ठोति व्यजानात्” 

( १।९ ) “एवमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रम्य” ( ३।६।१० ) इति ¦ आनन्दमयो जौवः श्रद्मपुच्छः 

प्रतिष्ठा” इत्यन्य" पुच्छ ब्रह्मव प्रधानमिति ब्रह्मपृच्छवादंम् वयः बहमन्यामद्ेः गुतिप्रक्रममभङ्गात् 

षूवाच्तरविरोधित्वाच । युक्तायुक्तविचारीऽस्य मिताच्चरब्ह्यस्चविषती द्ररव्यः। 

अत्रमयादिषु “प्राणस्य प्राणमुत चक्चुषग्रच्चसत योचस्य ग्रौचः मनसोयेमनी विदुः| ते 

निचिकुपनु दमप्राखमग्॑प मनसैवापव्यम् ॥“ ( बद्ध €।४।१८ ) दयनुकूपमन्न प्राणे मनसि बुहौ 

जौते च वत्तच्छरीरकमात्मानमन्तया मिण" पग्यता तन््मननचिन्तनोपासन' प्रकरशस्यास्याभिप्रायः । 

बर्यांस्तु विशेषः-भत्रमये--भत्ररसपरपु्ट ष्वङ्गष्वप्रस्यान्रत्वन पोषयिटठल्ेन बृह्यमसान्निष्यपरिचिन्त्- 

नम्। भतपएव तसंरङ्जींवपरयोरेकव ख्ितिप्रदशिपकित्वारोपणम्। एवमन्यथर), खगः 

प्येतत् साघनमनुमीदते, तद्या--.अय' मे इस्त भगवानयः मे भगवत्तरः । अयः मे विश्रमेषघजीऽयः 

शिवाभिमण्णः॥#"” (ऋक् १०्म; ६न्स्, १२कक् ) इति। प्राणएमये--शरौरस्यास्य भिन्नभित्र 

दशेषु भित्रभिन्नाकारख प्रकाशमानासरु प्राणक्रियाद्र प्राण्ख प्रारत्वन जौवनधारयिदत्वेन वंद्य 

सन्निधिं परिचिन्य प्राणक्रयापरिपीधिकायां एथिन्यां प्रा्रूपिबुद्यसन्निधानविमषणम् | भतभव्र | 

नप्राघोद्यष यः सव्यभूते(ग्भाति" (मु ३।१।१ ) इति, ममोमथे यजुरादयध्ययनविषये५ भन्न 

मनस्वंन चेतधित्वेन वागतौतबु द्यपरिचिन्तन' तच्जनितानन्देन च विगतभयलम् ! विज्ञानमये-- 

 बह्मकमासमाधानीपयीमिमनी व्रतिषु सम्पबुद्धिविक्ञानकारये मनोधर्ो मत्व च “विश्चानमानन्दं 

द्म" ( ठद्ध, ५।९।२८), “बुदिवृद्धिसतामख्ि (गौ ७।१०) इति इुद्धेबुद्धित्वेन गौोधयिदल्रेन, 

जौ वपे -प्र्नानघनत्वेन बद्मदभ्नम्। भआवबन्दमये--अआानन्दस्य भित्रभित्राभिव्यक्षिषु प्रियादिषु 

सत्वान्तभावके तत्तदभिव्यक्िमूत बृद्यणि च “विज्नानमामन्द' ब्म" इति खानि, पच्तानरे-जौव 

परिष्वक्ररि साचादानन्दघनटद्दशनम् । आनन्दघनत्वपरिग्र्ठाय सन्धान्भावकलयेन त्तदमि - 

न्यज्गिमृलत्वेनात बुद्यभावनात् बुद्मपुच्छवादस्य साधनपचै सामन्नस्यमिति सन्नमबदातम्। 

७-२३ | आपरिखमाततेत्र मणः सत्गतत्वः प्रसङ्गतः सव्धातीतत्वच्चामिवायेकस्योपासनाया- 

मन्धख च ज्ञानपरिश्द्धावुपयीगितां दशयन्ति ग्तयः। यद्यपि बैदोक्तकश्याणयवधौरयन्ति ता,, 

तथापि तदुक्तान् देवान् “एकः सदिप्रा बह्घा वदन्ति” (क् १।१६४।४६) इति ठदिकन्धायस्मागति- 

क्रम्पीयतयेकस्यात्मखड्पप्रकाशस्ानत्वेन शददौलवा खाघ्चाघारयाध्यात्मिकविषयेषु च वुद्मारुसन्धानः 

॥ १ ४ 



ष्य अ! ] 

लच्र यीयित्वा सममेमतलमेव गृ शः सनभ ष्यापयन्ति । “एत्र दरमन्तर' कुरते, अथ तसय 
भय' भवति” (ते, २।७) इति हेतोः प्रकाशस्थानानि हष्टितोऽपश्ाै सव्ये वृद्मयश्यख 
प्राधान्यमिति, आदित्ये, अग्नी, बायै, प्राये, एथिव्याम्, आकाश, अन्तरि, दिवि, समुद्रं, चन्द्रे, 

विद्युति, गायवर्ा, ज्योतिषि, तमसि, दये, चद्पि, यवे, दिक, सुखे, नानि, वाचि, मनसि, 
सङ्ल्पं , चित्ते, ध्याने, विच्चाने, वे, भन्न, ष्, तेजसि, खरे, आशायाम्, इत्यादिष्वमेईम 

बरह्मदथेनमभिदधाति। सबाण्छेतान्यन्तभूय मूचि, ङम्, अत्मनि सव्धगतल्वेन दशन" परिसमा- 

पयन्ति। दिव्ये हडिरग्यष्मगुवादिकस्पनख्गगुखःररोनेति नेतदतिचिक्रम् ¦ यै पनरिदमनुखत्य 

पर व्रद्मदोख्पवस्व' स्थापयतु" यतन्ते, ताम् “ङ्प शपः प्रतिष्पोवमूव तदख रूपः प्रतिचन्च्णाय” 

(३।२१ ) शति वेदान्तागुमोदिता कक् प्रन्न!नघनरूपलसखीौ कारे कालयतीति उथा वाग्वितरडया । 

अवा मिताचरसूत्रविदतिङूत्-“जन््ादिसूचं निल्यानपायिचिग्रहविशेषस्यापि ब्रह्मणि निल्यज्ञाना- 

मन्दादिवत् साधनात् सेवापि पगब्रह्मविद्यासु विग्रवि शेषस्यापि सौवादिपदया छ्यस्यानन्दादिबदुप 

संद्टारः काच्थरवेति तक्षावदसशगनतम् । निष्वखस्य ब्रह्मणो विग्रइविशेषे मानमेव मासौति लन्रादि- 

सूच एव वषंश्यमार्थत्वात्, “शथ्गोरसख ब्रह्मदः इत्यादि मेचायनौयादिगुतिविरीधात् ; सगुश्छस्य 

ब्रह्मणे मायावश्तलः कायनिशोषे बिग्रडसम्धरवेऽपि तस्य मायिकत्वंन नित्यानपायिलायोगात्, केवल 

वि्यनिव्यानपायिविडविशेषख शशरङकर्पत्वात् ।* “ेशदेरस्यगभदिप्रविभागमजानन्तो 

विष्ठुरेग जगत्कार्' न श्रियो लौवत्वप्त्, भििवएव जगत्कारण" न विष़्जीँवत्वादिव्यादिबादाम् 

कुच्वन्तः परास्ताः ।” षति! प्रखथानान्तरगताः शिवविष्णुनारायणादयो न वैदान्ससूउबिघयां 

द्रति सएव सुख्पटमनोचत्, तदाथा--“किंश्च सुष्टात्रह्मत्वे विधेये प्रकरे वितते खति मध्येऽकसा- 

दानन्दमये मौ शब्रद्मत्वपरब्रहमपदयोजनमनुचितमनेव । यच शेवेरेव "नेतरोऽुपपत्तेः' इव्यादिबतुः- 

सूचीं महागारायश्परतया नौला विद्व तदेतदयुक्घम्,ः भारायग्पोपनिषङ्तवाक्यस्ये प्रतीकत्वेन 

डपाद्थनात्, पदुपनिषत्परत्वेन नेतुमशक्यल्ात् ; यतिविवरणपग्लत्तदधिकरशेषु प्रथम 

व्षच्छत्यवववावक्षष्बदथनात् । न चागन्दवज्ञो्ग वज्धपनन्तरैव महानारावषपाठदर्भंनेनागन्द- 

वह्वय्ामामन्दमय इति प्रतौकख ग्रहणान्यदनारायण्याप्वानन्दसमयक्कचिरसन्दटल्वेन विचारात् 

पथकूप्रतौकयड्व्याभावैऽपि न दोष इति वाश्यम् ¦ मडहानारयणदय भिन्रप्रस्थानत्वेन विना प्रतौक- 

गह्णमिमानि सृतराख्येतदुपनिषतृ पराणीति जिश्यायोगात् †" इति । 

अव भिब्रमिन्रवेदान्तवचनरसधे यखदवश्यवकषव्यभस्ि संचेपतस्तत्तदिग्दशंनरूपतया निबद्धधते । 

त्र सप्तमेऽष्टमे (७८) कध वादिव्यस्य इिरख्छश्म गुत्वादिकरपमः तदुक्तम् ¦ अच टेवलोकागां 

मजुष्यलोकानाचच बहत्व यत्निरूपितः तेन पुमर्लोकविषयै कोऽसौ सिद्धान्तः सतखपतिष्टते 

 दगेमिष्याससलत् गतिचद्जयाम् । नवलस च (< ) लोकसम्प्र्कोया विड़विस्तबेव। दश्यमे (१०) 

पूव्वच्र परव च कारणधन्मों य्िप्रेव प्रकाशते तहृरितीऽपसाय्ये ब्रह्मव दज्नाजा ख्यायते गेदान्तेषु । 

येः पुनः “नामधा एकएव” इत्यभियीोर्ीसमुदाहतग्ुतौ मामधेति विदेषष्य' नारं प्रेरकस्ठद्धारण- 

पोषणकारण्त्वादिति व्याख्यायते, तेश्पि खीकाय' कारशधन्धांशे परापरमरहृतितदधौशयोरेकल 
मवुभूयाववन्ताभेदोपरखीन्वियदीईेति -वदा नाचनं रकख्याप्यमेदंपरिगरहोभवतीति। कथनमिति 

२१ 



१६२ वेदान्तसमन्वयः | [ श्य | 

जिक्रासायाम्तत्ततकारणधन्धापसारशेन नमाऽर् शन" सदिलुम्यत श्व्युशरम् । आकाशादिणब्द मात्रा 

च्ामेगर ब्रह्मत्वेन परिग््टो वेदवेदान्तेषु समानः । तत्र तव शक्विश्चानादिकमनुभ् यमान" य्दा तद. 

न्तर.ङ़शामन्येन सङ्ग्त्" प्रतिभाति वदा सव्धः नामण्पादिकः तिरोधक्ते खाकचात्परमामाऽऽम्सन्िधौ 

प्रकाशते। चतुदश (१४) लोकसम्पर्कया विदठतिगीतिवज्ञयाम्। सुपदे (१९) भृमानः सफृटौकर््तः 

यतौ यद्कयौ यथाक्रम तव्प्रदश॑नम्। म खल्ामन्य' खय" भाखमानमपि कस्यापि चिन्तायत्तम् । 

एव" सति कथ स्यान्नामरूपतिरो धानेन साकात् पराग्मप्रकाशः १ मूमत्म, सव्वतोविसारिसत्तया 

ग्रस्तत्वात् चिन्तायानिरवकाशत्वेन । एवमदहमुपदैशे चात्मोपरंशे च । 

अटारिश्रीनविंशयो; (१८।१९) पूथ्ध्र च आकाश्चम्य ब्रह्मत्वेन परिग्रहो विस्प्टः। गौरूप- 

स्याकाश्रस्य ब्रह्मलिङ्गत्वेन ग्र साघकानां व्यवद्ारः। नाव बौद्धानामपि विमतिरस्ि। 

कथमेव" यङथमाकाशस्येति जिन्नासायां--निशखिलप्रपञ्च तिरोधानेन ब्रष्मरुतापरिग्रद सा नौरूपापि 

स्वतः प्रकाश्रमानाऽन्तव्धाद्यमापूरखय साघकमालिङ्गत्यती निरूपमामिमां बुद्धिगोखरौकस्तुमाकाओ- 

नासया उपमेसि-तन्िसिः । तस्यां सत्तायां समग्र विञ्रः मूतलातश्च प्रकाशत इव्यतीऽप्युप- 

मायास्तस्याः साघत्वम् । माष्यकारोऽप्याद-- “आकाशो वे श्त्यादि न्रद्म्ो लयनिद् शयम् । 

आध्यानायाकाशो वे गतिषु प्रसिद्ध श्रात्शा। भआकाश्ङ्वाशरौरत्वात् सृष्छला्च स चाकाथो 

माम" इति) ^ददरीऽखिन्रन्तराकाश इति कचणनिदशस्य प्रक्रतोपयीग दशयति भ्राष्यानाय 

षति भाष्यग्या्याता। सख पुनः तल यदन्तरा तदह दत्य प्रथसः प्रधमादिवचमान्तत्वेन 

गीत्वा ^ते नामख्पे यस्य अन्तरा मध्ये वत्तेते" इति व्याख्याय पद्यात् षयहितौयादिवचना- 

न्तत्वेन (तयोर्मामक्पयीगन्तरा मध्यं यत् नामरूपाभ्यामख्पृरम्” इति व्याख्यादवाम् ¦ अनन्तस्य 

ब्रह्मण्यो निरवकाश्तवान्रासरूपयोरन्तर्वाद्य तेनाप रलिन्ये कतरव्याख्यानेनोभयसखिद्धलेऽपि विस्प- 

खाघमिदम् । 

विशे (९०) तेजोगन्र' मूते वायुश्रान्तरौ च चामूर्सम्। निखिल जगनोलोषद्रमय' चण्रराडि- 
याच्य", तस्मिन् त्रह्मरतषोपललय्यं : दूलयप्रदर्थिंतप्रकाश्स्थानापसार न्यायेन खिद्धत्वेऽपि ब्रःरूपल्य नाच 
कथ मूर्ख जगती यङ 

सव्भामनशिरोगरौ वः सनमृतगुदाशमः । 

सब्यन्यापौ स ममवाम् तद्मात् सन्वगतः शिषः॥ (श्रं ३।११) 

सदड्सरशीषाः पुषः खदटसलादः सुषखपात् । 

ख भूमि विश्चतोहत्वा अन्यतिष्ठहशयाङ्गलम् ॥ (ग्रं १।१४) 

सव्धतः पाशिपादन्तत् सव्धतोऽचिथिरोमुखम्। 

सव्यतः गुतिमन्नौ कै सुन्यमाद्रत्य तिष्ठति ॥ (ओं ३।१६ ) 

श्त्ादयाभिशत्कारश' प्रदश्टते । 

रष्वं न्दरियगुशामासं सन्द न्द्रियविवच्जितम् । त 

खन्यस्य प्रमुलौगान' भृञ्वेख्य शरः इत् ॥ (श १।९ } 



ष आरोहवल्लौ । ̀ १६३ 
अपाश्िपादो जवनो यदौता पश्यतयचश्युः ख एष्थोत्यकशं; 1 

से वैसिचेद्यंन च तस्यासि तैला तमाहश्यय" पुव" महान्तम् ॥ (श्रं ६।१९) 

ल्या यामिग्रङस्य तच्च श्राप्यते । परापर प्रज्लतिमएलिश्च विद्यमान नियन्तुः परात्मनः करादि- 

भेरकत्वेन तस्मि'सेषामारोप इति नायुक्तं, यदि गुव्युक्षशं) धममस्य बुद्धिनं जडहाति। भतएवाड 

मिताचगव्रह्मस्च विठतिन्नत्--“जौवदारा परमात्ममस्ततप्रवि्टस्य शारौरत्व' भवति चेत्, न निवा- 

च्यते, खातन्सय गेषेशस्य शागौरत्व' केवल वाग्यामः ।” दति शौमच्छङ्रेषापि “जगदावमक 

कपमादामेग्ररम्” स्वौक्ततम् । नानेन ओवबैष्यवाचाय्याणां विरोधः। विरोधः पुनः डपरस्यास्य 

सायिकल्वामाथिकत्वस्वीकारे) तुच्छत्वमस्य प्रतिपादयति मायिकेऽमायिके वा शरौरधम्मारौपः 

सव्वषां वादिनां समानागाद्रबिषयः। याऽसौ परणानन्धा तस्या मायेतिश्ब्येन विसुगमतिना$- 

भ्य शितः न खातु विच्यरण्यीयम्। वेचिवलननेन क्प कपः प्रन्नानघनध्वमेब परस्थाभिव्यनक्षिसा। 

एव" हि शिवखसूपेय जौदाय प्ररतस्व च पयति। यत्त॒ चित्सुखादधेनलप्रतिपत्या मृक्तैवपरि- 

कशूपन' तदपि जौवानुभूतावश्रौरत्वे नोपलभ्यते म॒ पुनः शरौरत्व न, तधा सत्यनिनिवेशख मान्द्ात् 

चनत्वापगमएव । चनत्वाचनत्व' म ॒प्ररब्रह्मणि कन्तह्िं कौवोपलाविति विच्रंव तदिति 

भान्तिरेव । वायीरम सत्वेऽपि स्पश ग्राष्यत्व' तख, अतएवाह श्रुतिः “नमल वायौ तमेव प्रतं 

त्र्मासि (ते २।८) एति) भन्तरौच्च ह्याकाशः, तस्य च त्रद्रलिङ्गत्व' व्याख्यातम् । भन्तरिच- 

मिति इस्वत्वः छान्दसम् । अन्तः इच्यते जगत् अभिन्रिति भअन्तरोचम् । ब्रद्मसाधनयच्ात- 

सस्मिन् | 

एकविं (२१) कगव्ौ वान्तयामि्षां परस्परसम्बन्ध" प्रदश्य ब्रह्मखि खव्यभेदापममीो वित्रियते- 

ऽतीऽस्या मधविद्यायास्तस्वनिर्पिकात्वम् । जगतो जौवान्तयानिष्डोः अरौरत्वम्, जौदखख च 

नियन्तुरन्तयामिष्ः सम्या नियमाधौ नत्वम्, एवखख जगञ्नी वयोरन्तय।{मखा प्रियत्वे नेक्य ऽखग्डत्वम्, 

तेन चाखडण्डत्वं म सन्थान्तभां वकेन ब्रह्मणा--विभजनात् प्राक् यथा काय्थकार्ादिमेदशन्धत्वम्- 

तथेकरसत्वः सव्यस्य दशयति गुतिः। न पुनव॑क्षव्यमेवमेकरसते व्यवडर्ुः सम्धन्यवहारमिहत्ति- 
जगञ्जीषादसच्छेदर्यति। तयेकरसत्वं स परात्मव 'सन्धानुभूः सव्धामुभवकर्ता, सएव (सव्ध।(तना 

सप्वममुभवसि 1? विधिचमेतदछत् परात्मा सब्वमनुभवतौति। तथा ख्ति कथः तम्य वुरौयलः 

प्रपश्चातौतत्व' शान्त शिवत्वमरद्ेतस्व' वा। जौवानुभवानां वैचित्रयात् वैषम्यात् परथ्यायुभवस्य 

वेचिचं उषम्यख, तेन च शान्तल्वार्द; कतिः । नेवम् । एकत्व" ह विषस्य जौवातु, तिना 

वेचित्र\ख ॒स्थितने सन्ान्यते। स परस्मा निच्यमेकः सन् निखिले जगति निखिले जोवे तत्तद 

साकस्यहर छो पयोग भिग्रभिनच्र' वेचि भिभ्नमिन्नं भाव प्रोाबयति । नामङ्प्रत् तत्तदंचतं 

सचसखभावं) यदि तसिन्न विद्ताविभक्षभावेन कुतः स्यात्तषामागमससिंसस्मिन् । अनुभवानां 

पु्रद्-स्रस हठभा वत्वात् परेऽपि सुखदुःखस्पण इति चेत्, न । एकः मङ्गल सुखरूप दुःखश्पेख 

वानुभवति जीवः खस्याखस्थमानसावस्यागुसारतः। एवमेकस्य हपासमकतयानुभवः सश्ीगाय 

शोधनाय च भवक्तिः जौवानामिति तत्वम् । यदा हि जीवः सव्यैविरोधविलये परेशकरसत्व- 

माप्नोति, तदा स खसिच्् ङूतस्य भावस्य क्तारमास्मानः. न मन्धते किन्तहि तमेन यतोऽस्यायमः । 



॥।॥ 

१६४ ` वैदान्तसमन्वयः | [कम, 
नेषीऽस्यानुभवः मिष्यामूतः, त॑ष्वतलखानुभवस्येव खत्यलाव् । = सल्यक्चतदनुङष्य 'सव्पागुमूः' इति 

विशषण" निष्पाधौ ब्रह्मश्छमि युतिनिंयोजयति । एवच “खतरा अयमात्मा सव्व षां भूताना 

मधिपतिः” श्यादि वाक्यश निरुपाधौ परब्रह्मणि) विशेषनियोगीऽखाः भ्रुतेसश्चवह्वयाम् । 

हाविंशे चयीर्िंशे च ( ९९।२९ ) यत्तवमल्ि, तव्पूयेव्याख्यातवचमनि चय वि वरगीग स्पुटसापदिति 

प्रयनेनालम् । 

उपसरे पुनरिद' विवेक्षव्यम्--ग्याकन्ततसेन व्यद्त्त्ेन, खषिप्रक्रियया खकौयप्रज्ञामघम- 

रुपत्वप्रकाशनेन, सब्वानुमूलेन, सन्येनियन्तुल्व न च, सर्वोपरि भशवखङ्पले न च पर' वृद्रासान' 

नित्यः जौवसत्रिधौ प्रकाशयतीति चैत्, कथ' सव्येदेव सदह शादिशब्दभाक् विष्तौति। न 
हयनन्तस्य पार' गन्तु कीऽप्रि समर्थः! दरेऽपि तस्याटृ्टत' नापगच्छति । अट टस्यापारत्वायष्ट, 

निपुणावलोकनेन तत् तद्धित्रनन्ते तिरोघत्तं । एव" नित्यमेव लौवात्मानससम्यत्रः पश्यन् 

तखित्रविभक्षतया स्थातं सनवानुभूत्वच्च तस्य निरवच्छं देनो पलम्" यतते! ततएव हि तख 

सम्पत्रता । एकस्मादव्यवह्ायय शब्दात् व्यवद्धारव्यावडारिकव्यवड्केत्वादिनिरूपश्य' न॒ खाध्विति 

मन्धसे चैत् व्याकारव्याकारिकंव्याकचुतादिश्दं रभि तार्धसिद्धिः स्यात् “व्याक्रियत बि रा 

अक्रियत विस्परट' नामरूपविशेषावधारमव्धाद' व्यक्तौभावमापदयत” इति भाग्यकारक्लतव्याहति 

निजचनेन न्यवह्ारादिपद्रंयेत् सिति तत् सिद्धयति कि बयावादीव्यामनेन । वस्दृतस्त 

वेदान्वाचरालुसरयेन सव्वेमच व्याख्यातमिति सषौमिद्र र्व्यम् । कथ' व्याद्यानेनाधैविन्तारः ? 

तत्रिखसिविलात् वस्य । 

इत्यारोहवल्लौ ठतौयौऽध्यायः । 



 चतुर्धोऽध्वावः। ` 
बरह्मवघ्लौ । 

१ भरभेजटेकं मनसो जवीयो 

नेनदेवा अयवन् पूकम
मत् । 

तरावतोऽन्ानल्ेसि विष्ठ- 

| सस्पिन्रपोमासरिश्व
ा दधाति ५ 

तदेजति त्नैजति तद्रे तददन्ति
कै । 

तदन्तरख् सर्व्वस्य तद् सव्वस्याख् वाद्यत; ॥ दश ४।१ 

१३ भारीष्टव्ययां अरथ्यैग्रलं सर््वालोतच्र बह्म विक्रप्रिलस् 3 

अना तज्ञलण्ादि कं जह्मवहपरां निनूप्यसे । सज्राद्िसवथसकःचः अनेज 

दिति तदेजतोति- त् परत्वम् एकम् फसा घम्, शतरेजस् किशलः 

सवधदा एककपम्, भथच्च मनसः सनस्तः जवो दरुसगाभि-- मल्तोऽ्- 
भाष्यतल्वात् । मनसोऽपि शवोयस््वात् परूव्यम् षत् गतम्, तस्मात् देकः 

चशुगरादयः एनस् ल श्राप्रुवन् न पऋरसदन्तः। घ्ाव्रतः दुतं गरच्छत 

अन्धान् तत् परतच्व॑षरस्येति अतो गच्छति + वोयः, श्रकृक्ः 

"प्रस्येसिः सत्याद्विभिः स्वाहा भरगेखद्धि ति विशेषणस्य बफष्थसतस्छादिर- 

स्यति श्वुतिः--^तिष्टत् तभ्ित्रपोमातरहिष्वा दपातिः- तत् सित् 

सत्भरलोविक्लारि सव्ये व्याघ्र खितं; सद्खिन् परतत्ते--“ते अदसः 

तद्द इति खौतन्धायेन--विखमण्मः माव्ररिण्वा पाकः तच्छ 

शकतिपनान् -पपः कराणि द्रश्ाति 'निन्वदलि । शखयप्रचल' ब्रदन्छस्मिन् 
क्रियोत्पादनेन जत्रोयद्वमाक्रनः अह्ञटरकतोति ङः समकरप्नम् ३ 

 करेवाये विक्ष्टबति तदेजलोति। त्त् प्रग्तद्छद्च् पलि 
ऋति जङय्र तिहति, सकेक्ियदप्यजस्फसङ्गः प्रकददि मणदिठ 



१६६ धेदान्तसमन्वेवः। [भ्वे*। 

२। सपय्यगाष्छुक्रमकावमवरश- ` ` 
मसखाविर ध श्रुदमपापविहम् । 

कवि्धनौषौ परिभूः खयग्भू 

्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 

ईश ८। 
क्रियासश्चारशात् ; तत् म एजति न चलति न विक्रियां भजते । तत् 

ट्रे तहत् अन्तिके समौपे विदुषाम् अविदुषां वा अनन्तत्वात् । भस्य 

सव्यस्य भन्तः तत्, स्य सव्यस्य वाद्यतः पनः तत् । 

२। सदति। पूव्यैप्रवचनद्यादास्मेति समाक्तव्यसदश्ति एुलि- 

करन निरहेशः। “प्राता ब्रह्य (२।६८) इति अौतसिद्ान्तवशात् 

करोवलिङ्काम्तविरेषण्ानां निव्विेषेण सजिेशोऽप्य् । अन्धन्नापि 
वे दान्तवयनेष्वेव' विशेषणानां विमिखत्वदशेनात् “वह.रे तदन्तिके” 
ति म्धायमायित्पैकमेव परतशछ" कदाचित् परोश्लत्वेन कदाचिदपरो- 

सत्वेन निद शमागिति खौताभिप्रायः विस्यष्टः प्रतिभाति । सभ्य 

रो चभूतः भ्रास्ा पञमात् परि समन्तात् भगात् गतवान् सब्ब लो- 

विसारो । अग्तिकलतवं हृष्टितोऽपसाओ दुरत्वमस्य बुिस्थं कत्वा “खब्य- 
मेतदद्रा" ( ३।६८ ) इति तभेव परोक्तवेन निहि गति-सोऽयम- ऋ 

ब्रह्म शक्रम्-- “तस्व भासा सव्वं मिदं विभाति” (४।६) इति दोसिमत्, 

अ कायं सं्ववत्वेऽएि तत्तच्छछरोरसम्बन्धवच्जितम्, तथा च अव्रणम् 

अत्तम् भ्रपूताशून्यम्, भलख्राविर' वेदनासाधनखायुररितम्, शं 

भिगखम्, अपापविद्धं पापैः देहादि सम्भूते ; कल्पः अविद्धं संमिशखण- 

प्रवणम् । ह्त्वात् हह त्वात् सव्वं" ब्रह्मण्यन्तभृय पुनशापरोक्षतया 
तदन्तिक्षे समानोय विगिनशि- कविः सव्डटक्, मनोषो ममसश्शिता 

सर्व्वज्ञः ईष्डरः, परिभूः सव्व'षासुपय्युपरि विद्यमानः नियन्तु्वा 

स्वथश्भूः खयं भवतोति सव्यैनिरपेक्लः, भधचं शाश्वतोभ्यः नित्याभ्य 

समाम्य; वत्सरेभ्यः नित्यकारमिति यावत् याथातध्वलः यथा यख्य 

#) 



२। न तजर चच्ुगच्छति न. वागृगच्छति नो मनो 
न विद्यो न बिजानौमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तदहिदि 
तादो अविदितादधि इति शुश्रम पृव्वषां ये 

नसद्याचचशस्िरे । | 

यदाचानभ्युदितं येन वामम् दयते । 

तदेव ब्रह्म तं विहि नेद् यदिदमुपासते ॥ 

प्रयोजन तथा तदनुसारतः भर्थान् प्रयोजनानि व्यदधात् व्यभजत् । 
भ्रूतप्रयोगो वत्तमानभविष्यतोरुपलक्षणत्वेन । शषत्ववशात् जोव- 

प्रयोजनविमजमे न तस्मिन् किमपि वैषम्यमिति तनत्तहिशेषणानां 
विन्धासः। 

२। प्रधम्रमविश्नेयं विमिहिश्य कथंवा ततरिरहेश्यमिति वहुमाह 
म् लज्रेत्यादि। चश्चुःन तत्र गच्छति-श्रदृष्टं तत्, वाक् न तत्र 

गच्छति--भवाग्विषयं तत्, ममो म तजर गच्छति--भचिन्ं तत्, न 

विद्मः न वयं तत् वेदना विषयं क्तवन्तः चश्जुराश्धविषयत्वात्। यथा 

येन प्रकारेण एतत् ब्रह्म भगु शिष्यात् उपदिथेत् तत् न विजानोमः । 

कथम् ? तत् विदितात् इन्द्रियगो वरविषयात् अन्त्, भरथो अपिच 

भविदितात् इन्द्रियागोचरविषयात् अधि उपरि । सत्येवं कथं जानोय 

विदिवादन्धत्, रविदितादधि" इति। पूव्वेषाम् भाचायाशांयेनः 

अस्मभ्य तत् ब्रह्म व्याचचच्िरे व्याख्यातवन्तः तेभ्यः इति एवं शम 
तवन्तः । 

यदि ब्रह्मेव स्व्येप्रकारेश श्नानातोतं कथं तज॒न्नाने प्रयास दति 
वादनिरसनाय कथयति सव्वेप्रेरकत्वं तस्याधित्य यदिति। यत् 
वाचा वाक्येन भनभ्युदितम् भनभ्युक्तम्, येन वाक् वाक्छम् अभुगद्यते 
प्रकाश्यते प्रयुज्यते तत् एव ब्रह्म त्वं विहि जानौ, यत् इद" दश्यमानं 
वाश्रवलुजातम् उपासते, न इद कर्य । 



१ धर्टा्मसन्वेयः । ० 

यन्नसौ न मनते धेनांहमेनोमतम् । 
तदेव ब्रह्मं तं वि्धि' भेद' यदिदसुपासंते ॥ 
यंधच्धा बै पष्यति येन चचंषि पश्यति । ` 

तदेव ब्रह्म त्व' विचि नेद' यदिदमुपासते ॥ 
यच्छोचेय न शृखोति येन ओो्रसिद आतम् । 

तदेव ब्रह्य त्वं विदि नेद' यदिदमुपासते ॥ 

यत् प्रायेन न प्राणिति येन प्राः प्रणौयते । 
तदेव बरह्म तवं विदि नेद' यदिदमुपासते ॥ 

[त तल (१) ३२--८ । 
४ । यदि मन्यसे सुबेदेति दभ- 

मेकमि नुनं त्व वैत्व क्ह्मसोरूपम् । 

यद्य छ यदख देवेष्व नु ` 

भौमांस्यरमेव ते--चन्ये विदितम् ॥ 
यदिति मनेसोर्यत् न मलते न मंननंविषेयीकरोति जनः, 

यैन सनः मतम् भो्मेविषयीक्ततेम् दति भाइ; नद्मविदः, तदेन 

बरवा टि पूत्विधत्"। ॥ 
यदिति चैश्चषा चत् न पंश्चतिं ने विषयोकरोत्ति अंगः, जेन 

चत्त सि वचः थाः जन॑ः पश्यंति विषंयौ करीति तदैव इत्यादि पूव्यैचत् । 

येदिंति। शखोचेशे यत् म अयति जमः, येन ददं ओजं शरत 

विषयोक्षतं तदेव श्त्थादि पूव्यैषत् । 

यदेति । ऋेन य॑त् न प्रित नं चेष्टते, येन प्रषः -परशीयते ` 
संकाय निव्यति । प्रोखः प्रारमित्यधि--प्राशैनं प्रणिन यते प्राति 

ध्राविषयोकष्रोति चेन प्रौथैः तीण प्रथिते गन्यर्वीधयीकरीति, ` 

ववै ईयरदि पृख्वेवत्। = ` 

४) श्रानातोते ब्रह्म यदि कवल वोभादि्ष प्रर्धिकलनीपिलिषवध्यं 



कस ब्ह्मबह्लौ ।. ` १६९ 
नाहं मन्यं सुवेदेति नो बबेदेतिषेदच। 
यो नस्तहेद तदेद नो नवेदेतिषेदच॥ 

यस्यामत तस्य मत मतं यस्य नवेद सः। 

अविन्नातं विजानतां  विन्नातमविजानताम् ॥ 

प्रतिबोधविदितं मतमखतत्व डि विन्दत । ̀ 
आत्मना विन्दते षीय्धं षिखया विन्दतेऽखतम् ॥ 

लन्तददयव्रहितत्वात्, न तदप तस्य साच्ताज॒घ्रानं भवति । भभ्तिन्रेत् 
तऋोऽप्युप्रयस्तस्य साचाजन्नानलःघर, तदवश्यं वेदितव्यम् । निव्नेहति 

तच्छरुतिष्नस्य न्नेयत्वान्नयलं श्रथग्रस्तो यदोव्यादिभिः। ब्रह्मणोरूपं 
खङ्गं स्व' तेद दु जानासि इति यदि मन्यसे, नूनं निचितं 

ब्रह्मस्मेरूपं लं दभ्बम् असमम् एव अपि षेव्य जानासि--लत् खरूपं न 

किष्चिदपि चवं ज्नातबान्+ भरस्य बरह्मणः तल" यत्, भख देवेषु भस्य 
ब्द्मशः खत्, सत् गु सै लव मोमांस्यम् एव? एवं इटः शिष्व 

अग -- मन्न विदितं ज्ञातम्, 
चिं श्रस्तं सटेव्र सिष्मोज्रवोवि नुहमिति + अदं बह्ा शवेद शष्ट 

जानामि तिन सन्ये । नवेद म जानामिदष्तिनो न, वेद जान्रयि 

दतिश्रन॥। नबेदन जानामिद्रति न, जानामि इति चन्, तदेतत् 

अङ्मय्कं मध्ये यः वेद जानति सतत् ब्रह्म वेद। 

कश्च यस्यति यस्य ब्रह्म भमतम् अविज्ातं-न हि आनः 

डरोति बुचिः--तस्य ब्रह्म मतं च्रतम्, यच्छ ब्रह्म सतं च्रात॑--जग्नामोसि 

बुश, म स ब्रह्म वेद्। विजानतां श्रानवतां नह्य अधिन्नातं- न 

न्वयं सतु जानो इति इद्धिः, अविजानताम् अच्चानानां दिन्ना 

जरसो इति दिः 1 = 
गय > कथङगक्ञ' “बन्ध विदितम् इति तदेक अतति बत् 

बरह्म प्रतिबोधविदितं बोध बोध प्रति विदित बोधयिद्धरूप्रिण ऋतम् 

२२ 



१७० वेटान्तसमम्बयः । (भ्य भ। 

दृह चेदवेदौदथ सत्यमसि 
न चेदिहावेदौन््रहतौ विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्दय धीराः 

प्र लास्माल्लोकादखता भवन्ति ॥ 
तल (२) <- १३ । 

इति मत सम्यग्दृष्टिः) न हि तदिना बोधस्य जातूदयसम्भावनास्ति, 

श्रतस्तदटेव बोधय इति न्नातवानस्मि एषैव च तस्य सम्यग्टष्टिः । 

बोधव्यवघानवशात् नाज्राग्यवहितं तच्चेन्मन्यस्ये, साक्ताजन्नातुर्बोधिनेतज्- 

ज्ञानस्य सम्बदत्वात्, बोधेन च न्नातुरभेदात् वागादिषु प्रेरकत्वेन द श॑नवत् 
नेतत्ताटगव्यवद्ितम् । नादमनन्तस्य जानं कात् ख गन जातु लप्सेयऽतो- 
ऽस्येनापि तेन साक्तादुपलब्धया परितुष्ट इति शिष्याभिप्रायः । एत्या 

अग्तत्वं मोक्ष हि विन्दते प्राप्नोति। कोऽसौ वात्रोपायस्तं दशयति- 
प्रामना वों साम्य विन्दते लमत, विद्यया तजक्रानेन अर्तः मोत्त 

विन्दते लभते। न हि वो विना वियाफलसम्भावना सुतरं लब्ध- 

वोर्य्याद्यामा विद्यया मोक्त' लभत इत्युक्तम् । अक ब्रह्मणो यत् तम् 
दूत्य स्योन्तरं स्वस्य ब्रह्मणो बोधयिद्कत्प्रकाशस्यानत्वेन प्रदत्तम्, देवेषु 

अस्य यत्" इत्यस्य च परवस्तिन्याख्यायिकया (२।११- १४)! ` 
न केवलमासमनि बोधयिल्वेन प्रेरयिटत्रेन वा द्थेनेन सिद्धयति 

तस्य पू्ंत्वम् । श्रत: कथं स्यात्तत्सिदिरिति दशेयति इति । दह 
अग्नि चेत् तत् परतश्लम् श्रवेदौत् विदितवान्, श्रध तदा सत्य 

स्वस्य सङह्ावापश्नत्वम् भनन्तकांलस्थायितम् भस्ति भवति। चेत् यदि 

न इष भवेदौत् महतौ विनष्टिः दुर्ग ति;ः--भमरण्णधर्बात्वाड हि महा- 
विनाणः। कथ' वा स्यात्तु गेतेरवरोधस्तददति-- घोराः भूतेषु भूतेषु 
सव्धभ्रुमेषु चराचरेषु तत् परतज्च' विचिग्धय बोधयिढत्वेन प्ररयिदल्येन 

च ध्यात्वा विविच्येति पारे भग्बिष्य भ्रस्मात् लोकात् प्रेतल् अषताः 
खम्थत्राः भवन्ति । 

हि 



५५१) बरह्मवह्लौ । ` १७१ . ` 

५। यदेवेह तदसत यदसुवं वदन्विह। 

रलयोः स ख्लयुमाप्रोति च इह नामैव पश्यति ॥ 

मनसैवेदमाप्तव्यं मेह नानास्ति किञ्चन । 
ख्लयोः स खलुमाप्रोति य इह नानैव पश्यति ॥ 

& । तदेतदिति मन्यन्तेऽनिरंश्यं परं सुखम् । 
कथं नु तदिजानौोयां किमु भाति विभातिवा॥ 

४५। एकस्मिन् परततं भित्रभित्राकारेण प्रतोयमानामामै- 

ददिकासुम्िकविघयाणामेकलत्वानुभव एव सत्युनिवारणः । यन्र नास्तेव- 

तदेकलत्वानुभवः, तन्र भेदबुद्धदिं सादेषादि खत्यु कारणणान्य तपद्यन्ते । तत्- 

कीरणनिराखाय वदति श्रुति; यदिति। यत् एव ड्ह इड लोके तत् 

एव असुर परलोके, यत् भसुच्र परलोके तत् भनु तदनुरूपम् इहलोके 

--एकस्मिब्ुभयोः सखित्यादिद्ेतोः । यः जर्नः इष नाना इव अनेक- 

रूपम् इव पश्यति, स खत्योः द्रहलोकात् प्रस्थानानन्तरं परत्र सत्य 

भयकारणम् भग्रोति प्राग्नोति। खुतिरियं गतिवल्लुमचितापि ब्रह्मणः 

सञ्मान्तभावकत्व' विस्पष्ट प्रकटयत्यतोऽस्याः संग्रहोऽच । 

ममसेति। न इद किञ्चन--एकत्वकारणेन ब्रह्मणा सम्बन्धविव- 

सजितल्वाभावात्--नाना अनेकम् भस्त, इद" मनसा भ्रष्यामयोगेन एव 
भाप्तव्यम् भायन्तोकत्तेव्यम् । सत्योरित्यादि पूव्मैवद् गच्छतः प्रास्य 
सत्वात् । | ॥ 

&। परोक्षस्यापरोच्त्व' कथं स्वात् सर्व्वेषां सचिधौ, तत् तत्- 

सखरूपनिष्धःओेन दग्ेयति सुतिः तदिति। अनिष्ेश्य' निर्म णक्यं 
तत् परोक्तं ब्रह्म,--योगेन ब्र्मसंस्पशे सुखानुभव्रात्--परमं सुखम् एतत् 

परो" ब्रह्म इति मन्यन्ते योगिनः । भम् भयोगौो तत् परो 

बरह्म कथ' गु विज्ञानोयाम् ? तस्य सखयम्प्रकाशत्वे भामप्रकाथकत्वे च 
सिषे स्यात् सुलभः तत् संव्वफाम् अतएव--तत् भाति -खयं 
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म तच सूर्य्य भाति भं चन्द्रतारकं व = तारक 
 भेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽचमि 
तमेवभाग्वमनुभाति सव्य 
तख भारा सव्वमिदं भाति ॥ 

कटः ४।१४।१५ । मु २(२)।१० ! श्वेत &।१४। 
७। उष मृलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्यः सनातनः । 

तदेव शुक्र तद्वद्म तरेवाखतसुच्यते ॥ 

तस्िंश्षोकीाः थिताः सव्व तदु नालति कश्चन । 
तहैतत् । 

प्रकाशते, विभाति भरन्येां सज्रिधाभमे विख्ष्ट' इष्यते किष्यु १ इति 

जिन्नासा। 

तत्रोससरं न तत्रेति † तजर ब्रह्मणि खब्धः सत्यवमाश्षकोऽपि न 

भाति न भासकतासामष्यनान् भवति, लथा चन्द्रतारकं न भासकता- 

सामष्धवद् भवतति, इमाः विद्युतः न भाग्ति भारकतासासथ्यवन्तयः 

भवन्ति, भयम् अग्नि; कुतः भासयति भावक तासामव्थवान् भकच्यति। 

कथम् ? पराक्मतया बुदहिमोचरोक्त्योत्तरं-- तम् एव परपश्षाोमं भान्तं 

नित्मप्रकाप्मानम् अनुभाति असुदोप्यते सच्चम् सव्यीदित्तम् १ शरदं 

सन्पं तस्व मासा दौस्मा-ज्ञानप्रकागेन-विभानि दोत्िमत् भवतति 

 जलनचन्ुर्गो चरोभवति । खाकप्रकाशकतासामर्य श॒न्य' सन्पैमिद् केन 
प्रकाश्यत इत्यनुसन्धानैन भाष्यं सम्नैप्रकाश्चक' ज्रह्य स्लतोऽवगम्यते । 

७। सव्व म्धभीवकत्व' ब्रमः प्रदश्यं तस्य सर्व्वतो तत्व" रूपके 
निर्णोयते ऊष्ुमूलद्ति । उडंमूखः अद स्व्वातोतं ब्रह्म तदेव मूख 

यस्य स, भवा काम्लाखाः भर््बाच्यः अधोगताः भासाः महाभूताध्याः ब्य 
स एण भ्वतः न श्वः चिरं त्तिष्टतोति अश्वलः संसारः इनातनः 
अब्ययः प्रवादऋमेण चिरद्यायी 4 तत् मूखम् चव शक्रः शष, तत् 
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महयं व्सुद्यतं य एतदिदुर्धसास्ते भव 
भयादख्ाम्िष्तप्रति अयालपति सुब्धः । 
भयादिन्द्र् बायुख खलुर्धादति प्रश्चमः ॥ 

कट ६।१।२।३, ते २।८।१ । 
८। भाविः सच्रिहितं गुहटाचरत्राम 

महत्पद मवेतत् समर्पितम् । 
एलत् प्राणत्निमिषच्च यदैतच्जानध सदसदरेण्य 
परं विन्ञानाद् यदरिष्टं प्रज्ञानाम् ॥ 

ब्रह्म, तत् भसतम् अविनश्लरम् तस्मिन् सर्व्वे लोकाः विताः 

भािताः, तत् ड पुनः कथन न भव्येति म अतिक्रम्य वर्त॑मे। दतत् 
वै तप्--यशन्नानाद रखता भवन्ति इति परेश सम्धन्धः । 

सव्थातोतख्य महतोमषोयस्त्वं॑ख्यापयति भौोषणत्वप्रद्णनेम यत् 
चति। यत् किच्च इट्" सव्ये निखिल' जगत् ततः निःङतं निर्गतं 

सत् प्राश प्राणसखर्पे तस्मिन्--भधिष्टाय-- एजति प्रचलति क्रियावत् 

भवति तज्िरपेक्चक्रियाया असम्भवात् । यचप्येवं कुतो षा सस्व 

भोषणत्वम् ? तव् भत्, भ्रतरव भयम् खतं वच्वं भवकार्खतवात् । 

ल्य मङस्व' स्मुतवा भयसुपतिष्टठसे च्यतं वच्वम् इब च तत् लश्वते । 

मयब्निति कथनं पराक्रान्ललप्रदजोना्वंस् । तदैव विकतो 

मयादिति। भस्य ब्रह्मणः भवाम् भोस्या अभ्निः तपति, भयात् सखः 
भषति, भवात् इन्द्रः च, चायुः च, पञ्चमः ल्युः च धवति खखाधि- 

 कतकाथनिन्याडहाय सत्वरो भक्ति। 

प १ खव्यैमन्लर्भावकष्यापरो्स्वै कथं सन्यवति तदुक्षभ् । यदिदं 
शन्धा तलं कथं तच्ापरोदतल' सात् शल् सम्प्रति कथयति भविरिति । 
भाविः प्रकटं यथा स्थात् ` तथा सजिडितं, शुाथरं शुषायां शरदि 
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यद्चिंमयदणुभ्योऽणु च 
यस्मिन् लोका निहिता लोकिंनख । 

तदेतदकच्चर' ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः 
तदेतत् सत्यं तदशतं तदहेव्यं सोम्य विहि ॥ 

मु २(२)।१।२। 

€ । हिररमये परे कोष विरज ब्रह्म निष्कलम् । 

तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिसलयदात्मविदो विदुः ॥ 

चवरतोति नाम प्रसिहम् । तत् कुतोऽस्य सव्ातोततम् १ महत्पदं 

मङत् अनन्तं पदं मूतनिवासख्ानम्-मच्वादेव सव्यातोत' सत् 
भपि सबिषितं गुहाचरञ् । अपिच अर भस्मिन् सव्वातोतै एजत् 

चलत्, प्राणशत् प्राणवत्, निमिषत् निभेषोग्मेषवत् एतत् सव्ये समर्पितं 

निदितम् । यत् एतत. सत. सर्व्वापादानम्, असत. भ्रव्यक्षतया 

खस्ितम्, वरेश्' वरणोयं, यत् वरिष्ठं वरतमम्, तत. प्रजानां लोकानां 

विज्ञानात. परम् अतिरिक्ष तद विषयम् दति जानथ भ्रवगच्छथ युं 

शिष्याः । ` 

यदिति। यत् अर्विमत. दौिमत, यत_ भ्यः श्र, य{न् 

लोकाः लोकिनः तदासिनः च निहिताः, लत. एतत श्रक्षरं शाश्वतं 

ब्रह्म । सप्राणः, तत् पुनः वाद्मनः, तत. एतत. सत्यं, तत. भरतम्, 

डे सौम्य, तत. वेश्व्यम् भध्वामयोगीन प्रवेष्टव्यम् । 

< । तदुपलब्िस्थानं वदति हिरण्मय इति । हिरग्मये ज्योति- 

मये बुहिविन्नानप्रकाथे परे खष्ठे कोषे चविज्नानमयक्रोषे विरज" रजः 

मल' तदख्लिंतं, निष्कलं निरवयवं ब्रह्म । तत. शं शष", "ज्योतिषां 
भौतिकानां ज्योतिः प्रकाशकम्, भ्राक्विदः विवेकिनः यत. विषु 

विजानन्ति तत. ब्रह्म । 
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ब्रह्मेवेदमखतं पुरसा्ह्म पञ्चादह्म दचिणतच्चोत्तरोश 
अधद्चोदशच प्रतं ब्रहेवेद' विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ 

मु २(२)।९।११। 

१०। दषच्च तदिव्यमचिन्यर्पं 

सृच्छाच्च तत् सूच्छतरं विभाति । 

दरात् सुदूरे तदिष्ान्तिके च 

पश्य त्खिडेव निहितं गुहायाम् ॥ 

मु ३(१)1७ | 

११। ॐ ब्रह्मविदाप्रोति परम् । तदेषाऽभ्युक्ता । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वैद निहितं गुहायां परमे 

ब्रह्मति। दृदम् मत" ब्रह्म एव पुरस्तात, ब्रह्म पञ्चात., ब्रह्म 

दक्षिणतः उत्तरेण च ; ददं ब्रह्म एव भधः च उदं च प्रतं व्याप्तम्, 
ददं वरिष्ट' वरतम ब्रह्म विष्वं समस्तम् । | 

१०। सव्धान्तर्मावकसर्व्वतोतयोरेकतयैकज सच्िवेशः हडशेति । 

तत. ब्रह्म हहत. सव्यातोतम्, तएव दिव्यम् अरपार्थिंवम् इद्दरियाविष- 
यम्, भरचिन्तारूपं चिन्तयितुमशक्यं रूपं खरूपं यस्य, सू्ात. च तत. 

सुच्छतरम् विभाति प्रकाशथते। तत् दूरात् सुदूरे इष अन्तिके च, 

पश्यत्श चेतनावत्सु दगेनसामध्ययुक्गषु इह एव गुहायां बुद्धौ 

निहितम् । 

११। लक्षशामकस्वरूपनिणंयं विना म जातु वरुपरिग्रहः । 

सन्धातोतस्य सन्यैसम्बन्धविवल्नितस्य ब्रह्मणः कथं वा लशणाव्मकं 
वर्प निगंतब्यम्। यन्न साप्यवैसाहृश्यघटितविचारो नोपसपेते, 
तश्र किमपि न बुद्धिग्राह्यं प्रतिभाति) यदि न दि ब्रह्मविषयकं 
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व्योमन् । सोऽश्रुते सव्यान् कामान् सश ब्रह्मशा विष- 

धितेति। त २।१) 

ज्रान॑ खतः प्रतिमावात्, म सम्भवेदस्य प्रतोतिः केनापि प्रयासेन । 
 कासदशनेन कारणानुमानबमयि स्वतो इजिहिनकसकारणन्ञानं विना 
न जातु सम्भवति । कुभ्भकारेण चरादिनिश्याण' पश्यतः कायकारण- 

ज्रानसुत्पवयते इति न घटकते। तजापीदं का्थमिदं कारणमिति 

निणयात भाक् तादटशच्नानस्थास्तित्वमवश्यग््ाषि, भन्धथा कुतस्तस्य 

सम्भावना । अतः सिद्धयति तद्य खतः मतिमानं इविडितलश्च । खत 

प्रतिभानं खतो छत्रिहितत्वच्च दशयति कुतोऽपि तस्य तत्रागमः। 

गमो हि कराय" तत्न कारणनिरपे' भवित णक्यम्। अतो योऽसौ 
परा्मा सव्धेकारशः ततएव तददिषयकसररूपन्नानमामन्याविर्बवतोति 

सस्िद्वान्वः । तभेवाचित्य श्लरूपनिषंयं करोति अतिः श्रह्मविदभ्रोति 

परम्” दत्यादिभिः। भमिति भिष्याचायाणामविता ; तं संस्मृत्य 

परं शास््तमार्म्यते। ब्रह्मवित. ब्रह्मा्चः दप लब्धब्रह्म स्वखूपश्ञानः परं 

ब्रह्म प्रीति ठवत्खाच्चात्कारं लभसे) तत् तख्रात. णप्रा ऋक् 

अभ्युक्ता त्रह्मखरूपन्नानानन्तरं ततृष्ताष्स्कारलाम दत्यथयुक्ता ऋक 
दता ;--यो जनः चरमे व्योमन् व्योच्ि--“ऋचनोऽरे परमे श्योगन् ` 

यच्िन् देवा अथिषिग्वे निषदुः( ऋक् १०म रस्, १६४ ऋक् ) इति 
आकाशखरूती अच्तरे धर्मणि विद्मगनायां शुषायां खदटि सत्वं 

ानसनन्त' श््यादिस्व हपकत् ब्रह्म निदितं जिगूढमावेन वर्स॑मानं 
विद सअन्फह^ ख्या खपनाति, स श्रायावन्तगं विपश्धिसा सव्पैस्ेन ब्रह्मण्या 

सह सा सास्सम्बन्धवशादेको भूय सन्थैन् कामान् ततुपरेरितान् अश्रुते । 
 विपशितेलि बिरेषणबलात् य्चकनोष्तो शेक धिचिना सेजमानः 
` शथवाख्य ततृष्लरधाचेशोययोनो तं लं लेभ विधिना सङ्गो ग्य यजि 

प्ररं बद्धोसि राध्यति । छच्चतवन्ये दिधिविंकियते। कियेषवयाच्यान्- 

| 
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१२1 यदं तत् सुक्तम् । रसोतै सः! रस 
देवाय लब्भानन्दौ भवति। को श्येवान्यात् कः 
प्राण्यात् । यदेष भाकाश भानन्दो न खात् एष 
द्यवानन्दयाति। ते, २।७।२। 

१२। तैन च सास्ात्सम्बन्धं विहशोति यहा इति। बहशः 

क्रियाशक्षिरेव सुक्लतं तस्य क्रियायाः सृष्ट त्वात् ; तस्माच तत् पुष्य- 
भित्याचचते तदगुखरथेनानुसर्चिन्तनेग्ख्यलामात् । यत् यस्मात् एव 
एतत् सृक्ततं पुण्य तस्मात् स॒ रसः; एव । पु्यावि्भावमाजादानन्दा- 

विभवः ; भ्रतस्तयोरेकत्वं ख्यापयति खुतिः । जगल्नोवादिषु यदानन्द्- 
खूपममुभ्रूयते तन्तदयवहितत्वाव् त्र ॒सा्ादानन्दः। पुण्यस्वर्- 

` पाद्यदानन्दाविर्भवस्तस्याव्यवहितत्वात् साक्षाम । भाविर्भय सव्ये 
श्रावयति ढपिषेतुभेवतोति रसशब्देन निदेशः । प्राप्यप्रापकल्वसम्बन्् 
प्रदश्यास्य सातां द्रटृयति (१।१।१ॐ)- रसं हि एव अयं जोव, 
लब्ध, 1 भानन्दो भानन्द्ञावितो मवति । भानन्दादेव हि चेष्टोपतिष्ठते 
प्राणधारखश्चातोवदति सा--यत् यदि रष भ्राकाशः--तत््वच्चा, 
अकाशे वा--लोकटच्चा भानन्दः न स्यात्,- “यदेष भाकाश् 
श्रानन्दोन स्यात्” इत्यानन्दपदस्य समानाधिकरलेन निद्'यात् व्योम- 
पदस्य भूताकाशपरत्वं तावत् प्रलयक्षमेव भवति । न च श्यरेष भानन्द् 
भकाः भूताकाथे इति सपम्यग्तमाकाशपदमिति। न व्योम- 

पदस्व भूलाकाशाथकतवं प्रत्याख्यातु शक्यमिति वाश्यम्, भाकाशथपदस् 

म्रथमाम्तहयसन्दषटत्वेन प्रथमान्तताया रएवोचितत्वेनं सप्तम्यन्तानोचि- 

त्वात्” (मि,त्र,वि,) श्ति-को हि वा पन्धात् चेष्टेत, कः 

प्रा्डाव् प्राशधारणं कुय्यात् । एष भानन्दएव भानन्दयाति भानन्द- 

यति सुखयति सखेन चेष्टावन्तं जोवन्तं करोति । अतएवान्धबर “यदा 
वै सुखं लमतेऽथ करोति नासुखं लब्धा करोति सुखभेव लब्धा करोति” 
( २।१७[१२३] ) इति । 

3, 
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१३१ यलोक इमानि भूताभि जायन्ते! येन 

जातानि लौवन्ति यल्प्रयन्यभिरसंकिशन्ति । लि 

 जिच्नासख तच्छ्षति। सै, दे।१।२।: 

१४॥ स शोवाचेतदे तद्रं गांगि त्राह्यीभा 

भ्रभिवदन्धऽस्यलमनंरवङसखमदौ्घमनलोहि तमलेषटमच्छाय 
समतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्मरसमगम्मचच्चष्कमग्ोवमवा- 

गमनोऽतेजस्कमप्राणमसमुखममाबमनन्तरमबाद्य न तद् 

श्राति किञ्चन न तदश्राति कञ्चन ¦ 

१३। कारणलक्षणेन ब्रह्म निरिति यतद्ति। यतः एव 
इमानि भूतानि श्राब्रष्टस्तम्बपयधन्तानि जायन्ते, जातानि येन जौवम्ति 

प्राणं धारयन्ति वर्ध॑न्ते, लयकाले यत् ब्रह्म प्रयन्ति प्रतिगच्छन्ति 
श्रभिसंविश्न्ति तादाव्मयमैव प्रतिपदयन्ते तत् ब्रह्य इति विजिक्नासस्वं 

श्नातुमिच्छस् (१।१।२) । 
१४। “कस्िच्रु भ्राकाश श्रोत्र प्रोतश्च" इत्यस्य वाचक्तव्याः 

भरश्रस्योत्तरेऽस्षर पर ब्रह्म निर्दिशति याज्ञवक्कायः सष इति! स 
यान्नवल्कयः उवाच--हे गागि, ब्राह्मणाः ब्रह्मन्नाः एतत् वै लस अन्तरं 

--यन्र क्तोयते न क्षरतोति तत्-अक्षर' शाश्त' पर ब्रह्मवदन्ति 

य॑त् अस्थल --स्थलाटन्यत, अनर्--खच्छादन्यत्, अशस्वम्--ङस्वा 

दन्यत्, श्रदोधं--दौघांदन्यत्, अलोहितम्-अ्रमेर्या लोष्ितो गुण- 

स्तद्रहितम्, अख हम्-श्रपांयो चख हगुणस्तद्रष्दितम्, अच्छायम्- 

निद्'श्यत्वात् भवतु तत् छायैव न तत् दाया, अतमः- भवतु तदि 

त॑मः तदपि न, अवायुः- मवतु तदहि वायुःन सोऽपि तत्, पंनाकाशं 

--भवतु तदि श्राकाश' तदपि न तत्, असङ्क--भवतु तरिं स्यत 

दति सङ्घः सपणः न सोऽपि तत्, अरसं भवतु तहिं रसो न सोऽपि 
तत्, भगन्धं--भवतु तहिं गन्धः न सोऽपि तत्, भवचकशुष्कम् अयो त्र-- 
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एतस्य वां अचरस्य प्रशासने गाभिं सूय्धाचन्द्रमसो 
विधतो तिष्ठत एतस्य वा अचरद प्रासे मानि यावः 
पृथिव्यौ विष्ठते तिष्ठतः! एतख वाः अर्य प्रासे 
गार्गि निमेषा सुद्र्तां अहोराकाण्यद्मासा मासाशतदः 
संवत्सरा इति विष्ठतास्तिष्ठन्ेतस्य वा अत्तरस्य प्रशासने 

गागि प्राच्योऽन्या नदः खन्दन्ते १वेतेभ्यः पन्तसैभ्यः प्रतौ- 

च्योऽन्या यां याश्च दिशमन्वेतस्य बा अक्तदस्य प्रशासभे 
गा्मिं ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्व्वी 
पितरोऽन्वायत्ताः । 
“पण्यत्वचन्तुः स ख णोत्घकणेः” दति चश्ुःखोत्रकरणविरडितम्, अवाक् 

--भवतु तदि वाक् न सखापि तत्, रमनः- भवतु तहिं मनः न तदपि 

तत्, भतेजष्कं- नाग्यादिवद्गौतिकतेजोयुक्तम्, अप्राणम्--भौतिक- 

प्राणोऽपि न. तत्, भमुख'--सुखविरद्ितम्, श्रमाज्र- माचा मानः 

तद्रहितम्, अनन्तरं-- छिद्रशून्यम्, श्रवाय --वाह्वसतुसादृश्यरडि- 
तम् । तस्मिन् कोऽपि जोवधस्भरा न विद्यन्त इति प्रदशनाय--म् 
तत् किञ्चन शभरग्राति, न कथचन तत् अश्नाति-न भक्षयिदढ न 

भच्छ' तत् । | | 
यद्येवं तदवसतु भवितुमरहति १ न। तदेव सव्यैकारणमिति 

द्यति एतस्येति । § गागि, एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने नियन्तु 
लाने सनधाचन्द्रमसौ सख चन्द्रमा विष्टतौ तिष्ठतः । हे गामि, 
तस्य द्रे श्र्षरस्य प्रशासने द्यावाष्टयिव्यौ दख एयिवौो च विते 
तितः । ॐ मार्ग, एतस्य वै भरक्तरस्य प्रथाखने निमेषाः, सुष्टत्तः 

 अङोराजाणि, अध्ैमासाः, मासाः, ऋखतवः, संवत्सराः. &ति काला- 

वयवाः विष्ठता; तिष्टन्ति । दै गा्भि, एतस्य वै अक्षरस्य प्रभासने 
प्राः परागच्चनाः प्रूव्मैदिग्यमनाः गङ्काद्याः अन्याख नदः भ्वेतेभ्य 



१८०  बैदाग्तसमन्वयः | ¢. 

योवा फतद्चरं गार्ग्यविदिलाऽस्िंल्लोके लुहोति 
यजते तपस्तप्यते बद्ूनि वषसहखाण्यन्तवदेवास्य तवति 
योवा एतदश्चरं माग्यंविदित्वाऽस्माक्लोकात् प्रेति स कछ्प- 
ओोऽथ व एतदश्चर' गामि विदित्वास्माक्लोकात् त्रैति स 
ब्राह्मणः 

तदा एतदत्र गाग्यदष्ट' द्रष्टश्त श्रोतमत मन्व 

ऽविन्नातः विन्ञादटे नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु नान्यदतोऽस्ति 
श्रोट नान्यदतोऽस्ि मन्तु नान्यदतोऽस्ति विन्नञावेतस्िन्च 
रखल्वच्चरे गार्म्याकाश मोतश्च प्रोतच्चेति । 

व्ह ५।८।८--११। 

प्यैतेभ्यः हिमवदादिभ्यः स्यन्दन्ते स्लवन्ते वष्म्ति ; प्रतोष्चः प्रतोचीं 
दिशम् भञ्न्त्यः सिन्धाच्याः नद्यः अन्याश्च यां यां दिशाम् ठन्तरां 

दिशम् अमु अनुप्रन्ताः तां तां दिशम् भ्रमु स्यन्दन्ते वहन्ति। हे 

गामि, एतस्य वै अरस्य प्रशासने ददतः हिरण्यादौम् प्रयच्छतः 
जनान् मनुष्याः तच्छछासनवश्यतावशादवशभावेन प्रणखन्ति, रेवा 

यजमानं पितरः दर्व्वो प्रकतिविक्षतिमावरडितद्ोमम् भअन्धायश्ता 

अनुगताः । समर्थानां ठप्तानाभेवमधघोनतास्बोकारे प्रथारटुः शोखन- 
मेव हेतुः । 

छे गार्मिं, योवै एतदश्चरम् भविदिषवा ्रन्नाला अस्मिम् लोके 

बश्कनि वषेसदख्ाणि व्याप्य जुहोति, यते, तपः तप्यते, भस्य जनस्य 

तत् शवमादिकम् अन्तवत् विनाशि भवति--विफलमेव स तदनु- 

तिष्ठते ₹ गामि, यो वे एतत् अश्रम् भविदिलवा भन्नाला भस्मात् 

लोकात् प्रेति प्रयाति सख छपश्ः कपापा्रम्। भथ यः एतत् अक्र 

विदित्वा ज्रात्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः ब्र्मसम्यननः। : 

ङे गाभि, तत् वै एतत. अश्रम् अष्टम् भग्धं; इष दर्भगक्रिया- 



ण्य्] १८१ 

१५ वस्मादर्व्वाक् संवत्सरोऽहोभिः परिवर्ते । 
हेवा ब्योतिषांण्योतिरायुर्होपासवेऽखतम् ॥ 

यस्मिन् पश्च पञ्चजना भाकाशश्च प्रतिष्ठितः 

` समेव मन्य आत्मानं विदान् ब्रह्माखूतोऽख्तम् ॥ 

प्राणस्य प्राणमुतश्चक्चेषञ्चचुरुत ग्रोचस्य श्रो मनसो 
ये मनोविदुः । ते निचिक्ुब्रह्मपुराखमययम् । 

क्तं, सनश्रुतम् न्धं: चोट, अमतम् अन्धं; मन्तु, भविन्नातम् अन्धं : 
विक्नाठ, भतः अन्धत् न दष्ट अस्ति, भतः अन्यत् न ओोढ अस्ति, 

भतः अन्धत् न मन्तु अस्ति, पतः अन्यत् न विच्ाढ भस्ति--दभेन- 
खवणादिकं सव्य तदधोनं न तदनपेश्यमित्यमिप्रायः। हे गामि, 
एतस्मिन् गु खलु म्तरे काशः सोत प्रोत-इत्युलतरम् ( १।२। 

१०१२ )। 
१५। कालातोतं सत् परतच्व' विदहणोसि यस्मादिति । अहोभिः 

संवत्सरः यस्मात् परतत्वात् अव्वौक् अन्ध्र परिवभ्षंते नमति, तत् 
 ऋासातोतं ज्योतिषां ज्योतिः, षतं परतल्व' देवा भायुः सायुरूपेख 

उपासते । तदेव तेषामपरेषाश्चानन्तं जोवनमिति तद्ुपैलोपासना । 

सब्पराधारत्न तत् परतच्व' प्रदश्यंते यस्मिचिति। यस्मिन् पच्च 
पद्चसंख्याताः पश्च जनाः शेवपिबसुरगन्धव्यैरक्ांसि प्रतिहिताः भाकाश्ख 

 प्रतिशितः, तम् एव भाक्मानं पराव्षानम् सहम् अषटतम् भविनाथि 

` ब्रम मन्ये) एवं विष्ठाम् अहम् षडतः अधिनाश्ि्वमाप्तः । ` 

` कथं वा तत् परतच्व' प्रत्यल्लोकन्तव्यं सदा प्राणस्येति ये 
` साधकाः प्राणस्य प्राणम्, अपिच चद्ुधः वन्तः, अपिच अजस्य योषम्, 

` अपिच मनसः मनः--श्रह्मणत्चचिदहितानांः तेषां प्रा्मदशेनादि- 

सासथ्ैमिति-विदुः जानन्ति, ते पुराण चिरन्तनम् अग्र॑ सम्मयेष्ठ 

अद्य निखिक्धुः निचितवन्तः। इड ब्रह्मच किश्चन.-नाना भरनेकं न 



| | ४ ॥.8। श८्रे ` वेटान्तससन्धय 

मनसैवाजुद्रष्टव्यं मेड गानास्ति विंच्चन । ` 
स्ल्योः स शष्यमाप्रोति ब इड नानेव पश्यति । 
पकधेवानुद्रष्टव्यमे तदप्रमेयं भ्रुवम् । 
विजरः पर भाकाशादज भादा महान् घुवः ॥ 

इ &।४।१६--२० । 

६ । नैनमभूड्ः न तिश्च न मध्ये षरिलम्रभत् । 
नतस्य प्रतिमा असि यस्य नाम महदाशः ॥ 

अस्लि इतिं समनसा अध्यासधौगोन पनुद्रशटव्यम्। व इह पएरेघ्रह्मयि 

नाना अनेकम् ईव पश्यति स रल्योः त्योरनम्धरं खतं भवकारणम् 

आप्रोति प्राप्रोतिं। 
एतदेव दंशनं स्णुटथति एकधेवेति । अप्रमेयम् भरनन्तं धरै 

शाश्वतम् एतत् ब्रह एकधा भ्रखण्डम् एव अनुद्रष्टव्यम् । न केवन्तं 

परोक्ष किन्वपरक्ेगेत्याह-- मदान् सव्वालोलोऽपि भामा प्ररासमा 

तत् ब्रह्म} किजयमात्माऽऽकाश्ः?न। भाकाग्रात् परः तदतोतः। 

आकाशस्योत्पससिरख्छि स तु श्रजः जग्मरहितः। भरस्ति तस्मिन् 

माकिन्यस्यथेः स तु भगजः रजोमलं तद्रहितः । ` भन्यवसतुश्च॑ा५५- 

दख्याभ्र बलवं विकविधाकागप्रासेःसतुक्रवः िरंकरसः, भराकायोऽचतनः 

षतु श्राम्ा चैतन्यखरूपः ॑ 

१६१ योऽयं सव्धैलोकसिारो परामा न जातु तस्यं कापि 

प्रतिमा सम्भवति ; स्वमौरवैष्ापूल एव स इत्याह ननमिति। एनं 

परातानं म खद न तिचच न मध्ये परिजग्रभत् न परिश्रहोतु शक्ल 

यात् । अलपव न तश्च ब्रसिमत क्ष्यम् अस्ति" ` विना'डि साण्डं 

न वयं बसुवरिश्रहे समयाः ; कथं स भवैदाराभ्यस्लदाह-- यस्य महत् 

दिगादनवचछनरं सथ्यैन्र परिपूषं यनः मोदवम्-जदुप्म्रधः एषः 

मिक््ेवः चू णत्वा मवेन स चाराध्य: । | | 



५१०५१ ` ब्रह्मी । ड 
न सन्दुशे तिष्ठति रूपमस्य 
न च्तुषा प्यति कश्चनैनम् । 
टा इदिस्थ मनसा य णएन- 

मेवं बिदुरख्तास्ते भवन्ति ॥ 

प्वेत ४।१९।२० 1 

१७ । तहेदगुद्योपनिकत्सु गृ 
तद्या ब्रह्मा बेदते ब्रह्मयोनिम् । 

थे पुव देवा षयश्च तदिदु- 
स्ते तन्प्रया अख्टता वे बभूवुः ॥ श्वे ५।६। 

तदैव स्फ् टसुच्यते नेति। अस्य रूपं स्वरूपं सन्दुगे चन्ुरादि- 
प्राद्ययोग्यप्रदेणे न तिष्ठति, कखन एनं चक्षुषा न पश्यति) छदा 

भक्गियोगैन मनसा न्नानयोगेन छ्वदिस्यम् एनं ये एवं मदह्यशस्त्मेन विदुः 

जानन्ति दंनविक्षयं कु्यन्ति ते डताः भवन्ति 

१७। ऊरहादिपूषेत्वेम द शभेन सत्तामाच्रौपलखिः। न तया 
तस्य निगूकृसम्बेन्धमाधुयं प्रतिभाति । केन वा तद्धषेन्लदाषङ तदिति । 

तत्परतक्व' वेदगुद्योपनिषत्ङ् वेदगुद्याः याः उपनिषदः तास गूढः 
प्रच्छन्रभावेनावख्थितम्। ब्दा श्रादिपुरषः मू ठृभावकेनावख्ितं तत् 

त्रद्मयोनि' वेद प्रभवस्थान' बेदसे जानाति । भादिपुरुषानन्तर' पूरये 

पराकालै देवा; ऋषयस तत् परतक्व' ब्रद्मयो नितवेन विदुः । ते तन्भयाः 

सदाकभ्रूताः अता: वभूवुः। भतः वयमपि तादक् साक्लादुपशब्धगा- 

$मृता भविष्याम दत्राभिप्रायः। 

| ॥ 1 

, दृषकारेणादिव्यादयः सालाद्रह्मसयो पदिश्यन्ते। ब्रह्मबलं सेययोग्यानामपि तेषां कथ- 

मारोहवल्ययां सत्रिवेश इति प्रश्रस्योचरमेतद्यत्--बेदादेदान्ते समारोषहो वेदग्यवहतानामादि 



१८४.  वदान्तसमन्व्ः। ` 1*५। 
व्यादिशब्दानामपरिडरिषारम्धते अान्तवां विरेषायेन  चेदाग्तसिद्धातं अन्नोदिथन्दानां 

व्यवद्टारी वेदारेदान्तख मेद" प्रदभं यतीति तभेवानुदत्य बह्ञान्तरस्वलख्य । न षय". अद्मि मेद. 

खौकुष्येः, भधाग्युपरि टाङ्ेदसाधकवतप्रतीयमा नवङ्ञीदयनिनन्धन . यथा केवल बुद्युगरहाे 

तथेव प्य । | ⁄ 

१-४। अचर प्रथमवचनसंधे (१) कथं वा प्रपश्चातीतस्व प्रपश्चसन्बन्धऽपिं ग ताहकूत्वखय 

ङानिखत् प्रद्चयति ुतिरीत् खात्रिध्यवाख्यैमतः क्रिवाशौललसं घटनेन । दू रनिकटसन्बन्भस्वन - 

नत्वा्व खिद्धः । दितीये (९) यत्तच्च" तदुसम्। ठतौये (१) विषयाविष्टचित्तानां ब्रह्मः 

प्रपञ्चतेन योऽय" परिग्रषस्तः निषिध्य ततृपरेरकल्वेन ग्रः निगञ्जमते। चतुर्थे (४) ब्रह्मो 

दुधेयत्वेऽपि च्रानबिषयत्व" तस्म कथ सिद्धयति तत् प्रदर्यते तस्य .बोधयिढल्वेन । जीवे तती 

बोचोत् पतिन माष्यकारस्याप्यमनिमता । बौधसीत्पत्तिविनाण्योरवग्न्भाकिता न पुमर्बोधयि- 

तरि संघटते । जौवे यद्यप्युत्पत्तिविगाशवान् गोध ब्रह्मखो बोघसखङ्पतवेन ग्रहे महानन्तराय ^ 

इति मन्धस तदपि तख सव्धाजुभूत्वेन परितः भवति } वोधय्याखच्छत्वेऽपि शौवस्य कत्द्स्य 

वख डश्वासामर््यात् खण्डात् खस्डाम्तर गहण काले पूयस्य वियः परस्योदय दति यदपि इण्मते 

तदपि दभ्यमातम् ; यतोश्युत्तरबोधस्य पूव्येबोषमूललः न जालखौकरसु यकाम् । यदख त्व" 

यदस्य दैवेषु" इत्य अस्याचरिक' व्याख्यान" नमृतगतया भासमानमपि न कमपि दोकमावडइति, 
ब्रद्मप्रसाग्रस्थानतेन रईबमरुष्यादौणां स्न्येवां च प्रात् । मग खलखंकस्िन् समग्खक्पप्रकाधो 

जातु सख्रवति, अतश्चराचरेषु ततूप्रका्दभेनः विना न कोऽपि पूथेतामौेतेति च सिद्धान्तः 

खम्बभेव । 

५--१०। पञ्चमे (४) यदिदलोकपरलो कयोरेकल्वं ग्रद्मस्ि प्रदभित' तस् खलु जोवजौदन- 

स्याखश्छत्वः प्रतिपादयति ¦ रएकचख्िन् शराशरि नान्बधा भवितुमहइति । सब्बेव रच्छाखनः 

चिव तेनेति तयो रिदपरयोभेदडडया मौतिरश्नाममृखिकंव । विेषनियो गौऽख्याः गुतेगतिबह्ाम ! 

बरे (५) प्रथम सस्व ङ्पत्वेन ब्रद्म्योऽपरोचतव' निर्य पञ्ाहाखूपलं नेति न कचिदपि हिरो 

सुङावयति । ब्रह्मणि खक्पस्य न नानाल', तथा खति खन् विरोधौऽपरिद्ाव्यः। च 

श्रानख्ेकमेव तसित्रन्यथा प्रथम सुखखरूपमेवापरोखत्वसाधकल्वेग विन्धस्य पुन प्रश्रागुखारिख्छा तर 

च्रानस्ङूपस्य ताकत" न जातु प्रतिपादयत । कय वा चङूपाणामेकतव बस््यामलदुपरि्टात् । 

खतम (®) द्मः सब्धातौतत्वे ऽपि तश्थन्नं व नित्यकाल' निख्िखंसारस खिति" दशयति -श्रति- 

सतम च तद्ध नित्यसमन्बन्धम् । अरटसमे (८) सन्धातौतस्य सव्येगतत्व खब्धानर्भावक्रतव' न जालप- 

गच्छतीति प्रदथ्यं तसन् सव्धदैव मेदगन्धत्वभिति द्रदयति । भवनै (€) यदापि विन्नानासनि 

ज्नानखकूपत्व न परतस्वोपलग्धिच्यते, तथापि मे वत्र परिमितत्वं न तच दशनः किन्धङि व्यापक 

लेग । स्थाने ष्टिगिवेश्ौ भ्रानेऽनन्तलरचयमिति साधकसमयः समच्यैतेऽनया । दण्मे (१०) 

पुनरडमोक्तविषयसखासंश्येन खापनम् । 

११। एकादशे खक्पश्चाग, तेन ब्रह्मण कलयमेकतया च मीगो निवद्न्ते । प्रबमन्तावत् 

सवपन" परतच्वपरेरष्यया इदि प्रादुभेषतोति निर्दड: कि" वेदान्तप्रतिपचिसिद्धे दति निगेकषग्यम् । 



च. १८५ ॥ 

आदिपुदपे पेदालपरादु्माव एति मते नालि कलयाप्वसश्षतिः । ̀  परतिषदयं' ततुप्रादुभावः सत्वले- ` 

जेति वेदानक्षमवः-“कस्िन््, धत्थ" प्रतिष्ठितमिति हदय इति हवा दयेन हि एव्व 

जानाति, इदयै ञ्चं व सत्थ" -प्रतिशिवः भवेति ।" (१२।१) इति । अवव च जातस निष 

जंडामिधलनवस्थकि च (११।९४ प्र । ४/७) ब्रह्नचारिखो बटोवेदोत्पादयिटलम् । वदसि चेदादि- 

पुड्षे प्रादुभ् वपप्वल्श्चान' स््रदायाविष्छदनादयत्यानामपि स्वति त्वद्ेनेति तदपि न 

सव्यक! “यमेदेष हदते तेग खम्बः” इति खारक भिना अवे परतच्वविन्नानसावनां 

प्रतिवदति ग्ुतिः नायमात्मा प्रवषनेन खभ्यौ म मेवया न बडना जुतेग" (४।१) इत्यादिभिः । 

अतएव डि केतान्रवर आहइ- 

"अस्य दैवे पराभक्तियया देवे तथा गुरौ । 

9 | सस्पेते कथिता ह्या प्रकाशन्ते मङाग्मगः ॥” (१२।१३) इति । 

येषान्धाना वर्वादिपरिश्वागे म सम्मवति तथेव पररमक्थनुगौलितान्तमैयनामां म वब्थाध्ययना- 

दिना परवत्लपरिग्रहः। भवति चान्सतूखक्पसपृ तौ तेन च जौवस्कता । कथमिति जिश्रासा 

भेत्, सत्खणूपागुखूपेश् जौवस्वङ्पेष्ावग्यश्मावित्व' सस्या शति शमततेव्यम् । न केवल खङ्येक्ध" 

खरूपस्यानन्यात् यवा च स्थादु्रोचरमखाकस्थङरण' जौवस्य, तथेव भोगपिषिप, ततिरपि तदधदयै । 

उतसर्यन्येऽघ्रादिषु ब्रह्मदशेनेन विभेषविधेषखशूपस्फ् रण" पूव्यसुक्तम् ( ३।१६० ए ) । अच पुग- 

रघ्रादि सष्ये" भोमोपकरखमिति रूडजेनेवो पन्नम्यते । सर्व्वेषु भोगोपकरणशेषु व्रह्मदभेन' जीवे 

तत्ततखरङूपपरिपुश्टये भवतौति ब्रह्मदशंमबिधिनेव तेषासुपभोगः । विद्यावज्ञयां विलारोऽख द्रव्य + 

“सव्य च्रागमनन्त' ब्रहम" इत्यव सखकपमेक' बह वेति विचायम् । सत्य सलामाच्र' चेत्, बृद्मश्ामेद- 

एव तत् । सव्य" सन्मूखकभिति कथम बृस्या तेषां सप्तेति म ॒पुमविसद्म् । शागन्ु 

श्रभिभाव, यद्धेव श्चागः ग ततत्तख्य कापि भिन्रता। भआगन्यन्तु बृद्मखः परिष्छं द्राड्डत्य 

ग्यनत्षतो न बखात् तदय भेदः । एव" सत्यादीगां वृद्मती भेरैन अहश्वस्य निमिताभाषारेकत्व- 

मखष्डतव' न जातु तेश्येति । मुक्त रसखरूपश्च तदिति ग मेदकाग्णम् । कियाशक्षिसेनानन्धा ध | 

आनन्दः पुगः पूश॑त्वमस्य प्रदश्येते सुतरां तया तेन च तसयाखख्छत्वख ग कापि इनिः । एबमखख्छते 

सिेऽपि भिवलवमख ्रानाद्गिन्रिति प्रतीयते मेवम् न डि पूरषश्षान जातु शिवत्वविरहित, 

यवः शिषल्व' भ्रानस्य पृूश्चलप्रिव प्रकटमति | पूथ्च्रानेन पूषतापादमाय खत् यत् क्रियते वत्तस्छीवानां 

डिवाय सखाय भवतौति तस्यव भिवमिति नामकरष्म् । 

 १९--१७। रदादभे (१२) यदुक्ष' शदतिरिशमेवइलग्य' यत्, न श्यानन्दो निष्डियतवमानयति 
साधकषु किन्त पृथेणियाशौखलम् । “आतान खयसकुदत इत्यु पा मु थः सुद्धतत्वः खापि 

वम् । ज्ञतिरेव हत - हत क्रिया--गह्मखि नित्य पुदु-किया वरते। सेव क्ियानन्दश्येक 

सव्येन प्रकटयति । चे पुनसदानन्दस्पशमरुभवन्ति ते ततूखसावखामात् भवनि क्रियाबन्त- 
एव । अतएदाइ नुतिः 'दु्डमेव लम, करोति^इति । अर्य्षि (१ श) यत् कारथलयब्यमुक' 

रेनेव सष्धव काध्ये' कार्धनोगुपलन्द तदै तदाविर्भाव श्ुतिरष्ोषयत्। काश्य 
कायत ' कार" विना न लात स्वति, अतरएषादिष्यादौनामादिव्यल्रादिक' काणे बध्रचिं 

२४ 



शद वेदामसंमन्धधः |  [भ्कैष, 

विशत इति ततदन्तदैशुषसिरोधाय कारश्बद्रदर्गनमुपदिश्वते पकाः चतु ( १४) शषणेः 

्पश्नखभावल' निषिध्य तत्य शालः सापयति ! शलशा्ठकथीभेद' पिका भे जातकः 

गटिमन्दस्य भाखलं" सम्वत) रएक्छ भासो भाखीचितव्पे्' तङदोतीेन विना 
कथः बा सश्चवेत्। तएव गद्मयीऽस्यु ललादिकं' आसखधभ्चातीतल' दभयबि। द्रष्वादिकः 

दृशटादिषु दथ नादिधनाप॑येनं ति त्रलुमु यत इति भे प्रपञ्चधर्यीत" तेषाम् । चतुष्ट धै भाकाशा- 
तौतलख' संसाध्य पञ्चदशे ( १५ ) प्रथम" तस्य कालातीतलै' दभेयति। कालदेश यदि न 

भवेदद्र कालंदेश्गतानां शारूटल' व नातु तिम् सकर्धेत्। तदेव सव्वधामायुसलव्थिद्रंवं तेष 

निव्यकाल' ख्ितिरिति मुषट.कमद । ब्मणि दवादौनां स्थिति सृस्पष्टमुद्धिष्य तस्मिन् समस्त- 

विश्रख ख्ितिङक्ताकाशाधएरत्यन दस्य। प्राणदौनां प्राणादिभिः प्रयस्चौकरशेन नानां 

तख त्रापतति चाषठणलन्च तथ्य तिरोधत्त इति तद्विषारण्णाय वि्विधविषयषु तत्तरपूलदकतिलेन 

प्रका्मानमपि दद्म नित्य" स्ये कल्व' म जडति, तधा सति तत्तहिषरयैः सह तस्य विनाअणएवोपात 

ेत। ये पुनर्नानाविषयेषु तख नानालचमवघारयति तेष्प्रं बुद्धिभेदो जायते, तेन च सेषु “भयः 

हितीयाभिनिषेश्तः स्थात्” इति न्यायेन भयकारणमूव्यद्यते। भ्रव पएनराकाशलिङ्गल' दद्मणः 

पश्यती तदाकाशमेधति बुद्धिनं जायेतित्यभिप्रयेय तखकााशत्ख रनम् । षोड्गे (१६) सवय 

विधसाषट्यमसिन् निबाय्य केवल पूण्वया ततृपरिग्रो निवद्धय्ते। कथः तत् पृणलमजुभेवः 

विषय भविष्यतीति श्र ्नानञ्च भक्तिश्रौभयमेव कारखतनं) पराप्ते । न खलु वक्भव्य' भनि- 

्मोपनिषदिषया पुराखविषयतवा्स्याः । शख्यासुपगषदि पररायाभक्तं सन्न खः सुस्पष्टमेव । इयमेक 

पराणमूलमिति सुधोमिरिचिन्यम्। सपदशे (१७) निःसंगयोपलयं रुपायौ निबञ्धयते ! चराः 

प्र रकत्वेन श्निमत्तवा, ऊद्धदिपष त्वेन च सत्तामावतया मवति दखोपलयिः। ब बदि तख शरान, 

तलुश्चागख च पुनरद्याक' कुशलपथप्रद्कत्व प्रतिभाति, म जातु खादस्माभिखलख मधुरतरसम्ब- 

न्धागुभवः! भवति च॑ सु इदाख्माक तेन श्रानेवितरणेन । यदि नं स्याद्सासु वद्गरहखोपभो रिस 

कुंती बा वेदयीनित्व' तख अवेदनुभवमोचरः। अदी दि जातमा्रस् शि्योर दलः ?*४कदीपे 

धोगिल' खीक्षत तश्वदरश्िमिरवनिह सिक पिभ: । शत्यल' प्ठवितिन् । 

इति ब्रह्मवल्लो चतुर्धोऽध्यायः । 



पञ्चमोऽध्यायः) ` 
यरात्मवन्ञौ \ 

२ । केनेषितं प्रतति प्रेषितं मनः 

केन प्राखः प्रथमः प्रेति युक्तः । 

कैभेषितां वाचमिमां वदन्ति 

चत्त: श्रो क उ देवो युनक्ति ॥ 

ओओस्य श्रो मनसो मनोय 

दाचोह वाचं स उ प्राणस्य प्राशः 

चत्तुतञ्चचतुरतिमुच् धौरा 

्रल्याश्माज्ञोकादखता भवन्ति ॥ तल १(१)१।२ 

१। ब्रह्मपराक्मनोयदयापि न भेदस्तथापि सव्धान्तभीवकाद्रह्यणो 

देहादिप्रेरकल्वेन मेदः परिकल्या परामवल्लाारभ्यते। सच्र प्रधम 

प्रयरोत्तरच्छलेन तस्व चश्ुरादिप्रेत्कतवं निवश्नाति शतिः केगेषित- 

मिति) कैन प्र षितः प्रेरितं मगः इदभितम् इष्टम् भभिरषितं विषयं 

पतति अनुगच्छति : प्रधमः मुख्यः ग्राणः केन युक्तः प्ररितः प्रेति 

गच्छति खव्यापारं प्रति, केन इषितां भ्रमिश्रतपम् इमां वाच 

लीकिकाः षद्सि, कः पुनः टेव चुः श्रोतं युनि प्रेरयति 

प्रश्रानाभेकेनो्तरेख समाधानं करोति ओजरच्येति। यस्मात् स 

देवः ओरोतलस्व शव अवणशकारणश, मनसः सनः मननकारणम्, वाच; 

बात्तं वरचमकारण', प्राणस् प्राणः प्राणजकरारण, चत्तषः चक्लः दगन- 
कारणं, तश्छात् धोराः शोतरादिभिः त्ततूसामथ्थभूतं कारणं अतिसु य 

अतिगयेन एथकक्षत्य भरस्पात् लोकात् प्रत्य सशता: भवन्ति । 



श्ट भदान्तसमन्वबः । ष्च, 

२। वन्दुहशं गटमनुप्रविष्ट 
गुहाहितं गह्नरेष्टं पुराखम् । 

भध्याद्मयोगाधिगमेन देः 
मत्वा धीरो इष॑शोकौ जहाति ॥ कठ २।१२। 

२। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न वदना शतेन । 

यमेवेष हते तैन लभ्य- 
सस्येष भात्मा ठगुते तनृप्टखाम् ॥ 

नाविरतो दुञ्चरिता्राशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि पुन्नाभेनेनमाप्रुयात् ॥ 

२। न हि परामा योग विना भन्त्कतर्गोचरोभवतोत्याड 
तमिति। दु श दुखेन दभ॑नोय', गू" गडनम्, अनुप्रविष्ट' प्रच्छ, 
गुहाहितं गुद्टायां इदि खितं, गच्रे्ठ' ग्रे इद्दरियातोतदु्गमस्थाने 
तिष्ठतोति गहरेषठं, पुरातन" सनातन" देवम् भध्याकयो गाधिगमेन 

भानि समाधानम् अध्यालमयोगः तस्व अधिगमे अायसोकररन 
मत्वा ज्ञात्वा घोरः संयता इषगोङ्गौ जष्टाति त्यजति । ४ 

३! यद्यपि परामा खयमासपकाश' न कुग्यौत्, तत् छप 
न्नान' जातु न सम्भरवेदित्याङ नायमिति अयम् ्ान्भा परामा 

प्रवचनेन वेदाध्ययनेन भनेकवेदखोकरशेन, मेधया ग्रन्धावधारथ- 
सामथ्यं न, वदना यतेन अवशेन शास्ब्रन्नामेन वा म लमभ्यः। यद्येवं 

कथमस्य लाभः १ य अजनम् एष हदते पनुडद्गाति तेन एष लभ्यः । 

कर्थ? एष रामा परामा खां. शन् सरूप ठष्णतं तवृसजिधाने 

प्रकाशयति। 1 

स्वरूपन्नानलाभानन्तरं तेनेकोभवलर्ूप्रा प्राधिः कषायपरिपाक्षे् 

भवतोत्याह--दु्रितत् पाषषठन्तात् योम विरतः, यो न शान्तः 

7 



षम । ] शष्ट 

खख बद च चवद्च उभे मवत ओदनम् । 

सल्युयेस्योपसेचन क बूत्या धद यव सः 
कट २।२३-२५। 

४.१ अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं 

तथाऽरसं नित्यमगन्धवश्च यत् । 
अनादानन्तं महतः परं धरुवं 
जिबाय्थ तन्धलयुमुखात् पुसुच्यते ॥ कट ३।१५ 

निटठकेन्दरिवाश्जस्यः, यो म समाहितः न एकाग्रमनाः, यो न चान्त 

सानः म--अष्याएतचिन्तः सर्गवेवां विशेषणानां नजा सम्बन्धवशात् 

प्रतयेकभेषां--प्रच्रानेन खरूपमाशन्नानेन न रएमम् भाद्घुयात् प्राद्र 
यात्। नारदप्रखलोनां साधकानां प्रथमदगथेनानन्तरं कषायपरिपाकं 

यावत् नाभद विच््छेदसालात्कार इति ध्येयम् । स 

विनानुग्रह न भवति खरूपन्नानं निरवण्ब्टेटसा्ाहन' चेति 
ददयति तस्य महश्वप्रदरशनेन यस्येति । यस्य परा्मगः ब्रह्म जाद्म्ख 
सश्र" शचियख उमे मोदनम् अशन संहरण्टविषय' भवतः- तयोर्धन- 

संर शसषायत्वेऽपि खसय दैषम्यरडितत्वः सत्मोरधोनेरपरेस्तयोः 
सरि साधयति- योऽयं खत्ुग्र॑सति सव्वै' सोऽपि यस्व उपसे चनम् 
 अशनोपकरणम् (१।२९) ; स य निजखरूपे नित्थविद्यमान 

कोवा तजर नगिजखरूपे इत्था इत्य" विद्यमान इति बैद जानाति । 
| ४ । सव्ैबुदिसािणः परामनः शब्दादिप्रव्तकलेऽपि भ 

शब्दादिसाम्बमित्वाइ अशब्दमिति । . यत् `परामतस्वम् अशब्दम्, 
| भस्य शम्, सरूपम्, सभ्यम् मसयम्, तथा अरसं, ' नित्वम् अगन्धवत् 

च ; तत् अनाद्यनन्तम् प्रादयन्तविरड्ितै, महतः बुद्धेः परम् भतोतं 
भवः कूटं नित्वंपरामतस्व' निचाय्य अवगम्ब अलत्युभुष्ठात् मृष्यु- 
भयन् प्रुच्वते सुक्ो भवति । 



वैदार्न्तसमन्बजः ।  {भ्सञ। १९५ ‹ 

५। पराचि खानि व्यदढशत् खबू ` ` ` 
सस्यात् पराङ पश्यति नाशेराक्रन् । ` 

. कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- | 
दाहठत्तचक्त रख तत्वमिच्छन् ५ कट ४।१। 

द । य एष सुपेषु जागसि कामं कामं पुष्पो निभ्थिमाणः 

तदेव शुक्रः तद्रह्म तदेवाखूतसुच्यते । 

तद्धिंह्लोकाः शरिता; सर्व्वे 

तलदुनालेति कञ्चन । एतद तत् । 
अभग्नियथैक भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 

४५१ इन्दरिमेष्वभिनिषे्वशतः पराव्मानः न पश्यति जनः, 

तेभ्योव्याहतमयनएव तं पश्यतोत्याह पराञ्चि ति । खयम्भुः परान 
पराचि वाद्मविषाभिसुखानि खानि सरोज्रादिरग्धूणि व्यढटणत् रुष्ट 

वान् ; तस्मात् जनः पराङ् वगद्मवसतु पश्यति, न भन्तरातन् न 

अन्तराव्मानम् 1 शभाठ्तचच्चुः तेभ्यः पराहन्तनयनः कचित् भोगः 

धोमान् विक्षिको भरमृतलम् इच्छन् प्रत्यानं परातानम्. रन्त 
दृष्टवगब्- प्र्षनापि पश्ति तम् ताटग्जनः । कै 

६। सोऽयं परागा चिरजाग्रव्लनानामर्थौन् विदधातोत्वाह 

य एष दति यः.एष पुरुषः प्राणिषु इषु काम षस्धगस' यथा स्यात् 
वथा कामम् अभिलबिता्थनिचयं नििमाशः निभ्यादयन् जायति । 
तव् एब परसस्व' छुक् शग्ज' शच", तत् ब्रह्म, तत् एव श्रमुतम् उश्यते 

बच्छज्ञः ,. सब्बे लोकाः तस्मिन् परब्रह्मणि च्रिताः खिताः! सव् 
पर्तस्' कञ्चन न त्येति म घखतिक्रम्य वतते । तस् भ्रामतत्तमेब 
एकत् अस् जिज्ञासितम् । । - (८ 

 म्रेरयिढत्वेन प्रतिजनद्ृदय' प्रविष्टः ज्ोऽयभेकणएवेत्बाद्च अग्नि- 
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= ०१ पष । १८१ 
एकस्तथा सथभूतानराता ` 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वडिश्च ॥ 
वायुेधेको भुवन प्रविष्टो 
श्पंरूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सव्व॑भूतान्तरात्मा 
रुपं रूपं पृतिरूपो वहिख ॥ 
सूर्यां यथा सव्वैलोकस्य चच्च्- ` 
नं लिप्यते चाचुषेर्बाद्यदोषं : । 
एकस्था सव्वभुतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन वाश्च: । 

एको वशौ सव्वभूतान्तरात्मां 
खक रूपं बहुधा यः करोसि 

रितिं। य॑था भम्मिः एक॑ः सन भुवन" दण्यं स्वे जंग॑त् दाहिका 
ग्धा प्रविष्टः सूपं कूपं कर्टिटणादिकपं प्रति प्रतिक्ष्पः--तेच तंज 
प्रतिरूपवान् बाद्यमेदेन वबदहुविधः- वभूव ; तथो संव्यैन्तिरानीं 

सं्भेधां भूतानाम् भम्यन्तरः अभा सपं रूपं प्रति प्रतिरथः तश्चदनु- 
सपः, वद्धि भाकीशादिभिः। 

वायुरिति । वायुः यथा एकः सन् ईत्यादिं पू्वर्वत् 1 

एव प्रतिपतेऽपि न परा्षा तैलिष्यतदत्याह सूओ ईति। 
सूथः थथा सव्यैेलो कंस्य चकः सन् "वातैः च्चः सभ्ये ॥ |} 

दीषेः--भभद्रद्भनोदिभियेया त्लरपैषचुदपित' भर्वति ने तेथा--मैः 
लिप्यते, तथा एकः सव्धभूतान्तशमा विः वेडिःप्खितः सन् सक 

 दुःखादिति पेषः सौकदुः खेन ने लिप्यते । 
एवह््यसम्पशपराकदणनेन छअता्थतेत्याङ देको शतिः। वेषि निर्व 



शर् वेटाग्तसमन्वबः । = [श्न १, 

तमाव्मसख' येऽनुपश्यन्ति धौरा- ` 

स्न षां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ 

नित्यो निखानां चैतनश्ेतनाना- ` 

मेको बद्भनां यो विदधाति कामान् । ` 
तमाव्मख्' येऽनुपश्यन्ति धीरा- । 

स्तां शान्तिः शा्वतौ नेतरेषाम् ॥ 
कट ५।८--१३। 

७। तलां पृच्छामि क्तासौ पुरुष इति। तस्मै 

स शोवाच। इडेवान्तःशरौरे सौम्ब स पुसप्ोयस्मित्नेताः 

पोड्षकलाः पुभवन्तीति । 

मामवशे खितः यः सव्यैभूतान्तरासा एकः सम् एकं सूयं खर्ूयं 

` बहधा पाज्रमेदात् विदिधर्ूपेष प्रतलोयमान' करोति, ये भोराः विषै- 
` कनः तम् भामख' पथ्ठन्ति, तेषां श्ा्मतं चिरस्थायि चख, म इत- 

शवां न अपरेषाम् अताहथानाम् । ह 
नित्यानामिति । नित्यानां मध्ये यः नित्वः, चेतनानां जौषात्रा 

मध्यं यः चेतनः, बहनां मध्ये यः एकः कामान् भथान् विदधाति ; ये 

चौराः तमास्म् त्वादि पृव्यैवत् । | [त 

5 । भरदाजगोभोतपनच्रः शकेशाः कोश्ररदेगोयराजतनयेन 
 हिरश्छनाभेन सम्पृष्टो यदासत" त' न विवद्ुमभकत्, तदेवाचाड' 

 पिष्यलादमष्ष्छत् त लेति। तल्ला त्वां भगवन्तं एच्छाभि--भसौ 

छुद्वः क इति । तस्ये सकेयले स पिष्यलाद. उवाच--हे सोस्य, इह 
एव अन्तःशरोरे छदि स पुषः, यस्मिन् एताः ` प्राणाद्याः षोडयकन्नाः _ 

अ्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति । 



भ्मथ।]} " र ५ | पराह्मषद्यै । = १९.३२ 

स इदचाश्क्रे। कस्पित्रहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भवि 
ष्यामि कद्िन् षा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठाखामीति1 

स प्राणमखजत प्रााच्छहां खं वायुरन्यीतिरापः 
पथिवोन्द्रियम्, मनोऽव्रमन्रादौय्धं तपो मन्वा; कमय लोका 
लोकषु च नाम च। 

स यथेमा नदः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुरं 

प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिदोने तासां नामरूपे समुद्रइल्येवं 

प्रोच्यते! एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः 

पुरुषायणाः पुरुष' प्राप्यास्त' गच्छन्ति भिदोते तासां 
नामरूपे पुसषडल्येवं प्रोच्यते स॒ एषोऽकलोऽखतोभवति । 

तदेष श्चोकः । | 

स षोडशकलः पुरुषः इतां चक्रं पयालो चयामास-- कस्मिन् उत्- 

क्रान्ते वहदि्निःखते श्रम् शरोरात् उतक्रान्तः नि;खतः भविष्यामि, 
कस्मिन् प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। 

स पुरुषः प्राण' दिरण्यगभम् प्राणात् खां शभप्रदन्तिषेतुभूताम् | 

अदलजत, ततः खम् भाकाशं, वायुः, ज्योतिः तेजः, रापः जल", एधिवो 

चितिः, इन्द्रिय" दशसंख्यं, मनः सङ्धल्यविकल्पाककम्, भन्र' त्रौहिय- 

वादिकम्; भन्रात् बोय' साम्यं बलम्, तपः विश्दिसाघनम्, भन्तः 

कमसाधना ऋगादयः, कद्ध अग्निहोत्रादि, लोकाः कर्यीफलसरूपाः, 
लोकेषु नाम च देवादयः क्फलभोक्ञारः वभूवुः। | 

एद नामरूपाभिव्यक्तिममिधाय पुनस्तयोस्तस्मिन् विलयं विलये 

व॒ तस्याविक्षतभाषैन खितिमाहइ दृष्टान्तसुखेन स वथेति। 

षोडशकलः पुरुषः-यथा स्यन्दमानाः खवन्तयः समुद्रायणाः सभुद्धौभि- 

सृखमगमनगोलाः इमाः न्यः समुद्र प्राप्य भस्त" गच्छन्ति तिरोदधघते, 

५ 



१८४ वेदान्ससमम्बयः । + +~ 

भरा दूव रथनाभौ कला यश्िन् प्रतिष्ठिताः । 

तं वेदय पुरुषं वैद यथा मावो ख्ल्युः परिव्यथा इति 

तान् होवाचेतावदेवाहमेतत् परं ब्रह्म वेद । 

नातः परमस्तलौति । प्रश्न ६।१-9 । 

८ । दिव्यो मूर्तः पुरुषः स वाद्याभ्यन्तरो दजः । 

अप्रागो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्तरात् परतः परः ॥ 
मु २(१)। २। 

नासां नामरूपे गङ्गायसुनेत्यादि लक्षे भिद्य तै विनश्यते समुद्रष्ति एवं 

प्रोश्चते, एवम् एव भ्रस्य परिद्रषटुः पुरुषस्य पुरुषायणाः पुरूषाभिसुखख- 

ममनग्ोलाः प्राणाद्याः षोडशकलाः परुषः प्राप्य रस्तं गच्छन्ति तिरो- 

दधते, तासां षोडशकलानां नामरूपे भिद्येते विनश्येते पुरुष इति 

एव- प्राष्यते । यएवं विदान् स पुरुषः भ्रकलः प्राणादिकलाविर्डितः 

निरूपाधिः सन् अख्लोभवति । तत् एतस्मिक्ये एषन्नोकः- 

पअराद्ति) रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ अराः रथवक्रपरिकादाः 

द्व यस्मिन् पुरुषे कला; प्राणाद्याः प्रतिष्ठिताः, तं बेदयं वेदनः पुरुषः 

वेद जानोयात् । खल्युः यथा वो युष्मान् मा परिव्यथाः मा परिष्यथयतु 

तथा तँ पुरुषः विल इति गेषः। 

तानिति । तान् शिष्यान् पिष्पलष्द उवाच--एतत् परं ब्रह्म, 

एतावत् एव अह" भेद विजानामि । न अलः परतरात् प्रकलष्टतरम् 

भरस्ति। 

ट । तस्य परमपुरुषस्य प्राशाद्लोतस्रूपमाचष्टे दिव्य श्ति। 

नामरूपवोजभ्रूतादग्धाक्षतात् परतः परात् क्षरात् हिरष्छग्मात् परः 

स पुरुषः हि दिव्यः अलोकिकः, अमसः सव्य विधसूर्तिंवसिितः, 

वाद्याभ्यन्तरः वाद्याभ्यन्तरेण वर्तमानः, अजः जन्मरहित, अप्राथः 
नः 



४स ५।) । प्रगाद्मवह्ली । १९५ 

< । अस्परिन् दोः पृथिवौ वान्तरौच्त- 
मोर मनः सह प्रारख सर्ववे: । 
तमेवेकं जानथ भात्मानमन्या 
वाचो विसुञ्चथ अग्तस्येष सैतुः ॥ 
अरा दव रथनाभौ संहता यत्र नाद्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बद्धा जायमानः । 

सओमित्येव ध्यायथ आत्मानं 

सखस्ि वः पराय तमसः परस्तात् ॥ 
सु २ (२)।५।६। 

१० । सत्येन लभ्यस्तपसा देष अत्मा 

सम्यग् ज्नानैन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । 

प्राशसूपकरथवस्लिंतः, भमनाः सङ्ल्पवि कल्पाकलकमनोरह्ितः, शशः 

एषः । 
८। लमेव पुनविषठणोति अस्मिजिति। प्राशेः करणः ब्व 

अन्येख सदह दौः; एथिवो अन्तरोक्त' मनः च अस्मिन् परात्ममि भरोत 

समर्पिंलम् । तम् एव रकम् भमान" परात्ान' जानथ जानोत 

अन्याः वाचः ग्राम्यकथाः विसुष्धथ विसुद्धतल परित्यजत। कथम् ? 

एष पराका भख्तस्य सेतुः संसारोतस्ारद्ेतुः । 

अराइति। रथनाभौ अ्रराः इव यज हृदये नादः संहताः सम्प्र 

विष्टः, तजर दये ख एष परामा बहुधा जायमानः प्रकाशमानः 

भन्तः रते विराजते तम् भावान परास्मान' भोम् इति भरोक्ार- 

शपेण ध्यायथ चिन्तयत । तमसः परस्तात् तामोरूपं संसार' तोत्बौ 

पराय परकालांय नः युवं खस्ति मिष्विन्नम् भसु । 

१०4 ग्ोम्यकथा वज्नैयित्वा पराकसाच्ात्काराय किं क्सेव्यः 

लद्दाडइ सल्येमेति । एष राला स्थेन सत्याचरदेन, तपसा मननेन, 



१८६ ब दान्लस्मन्बयः। - ८: । : [भ्म च। 

अन्तःशरौरे श्योतिश्मयो डि शुभो 

यं पश्यन्ति यतयः क्षौणटोषाः ॥ सु २(१)।५। 

११। न चक्षुषा रुद्यते नापि वाचा 
नान्यैदवेस्लपसा कन्मणा वा । 
ज्ानप्रसादेन विशुचसत्व- “ ` 

स्तस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 

एषोऽणरात्मा चैतसा वेदितव्यो 

यस्पिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश । 

प्रारेधित्तं सतव्वमोत्त प्रजानां 

यस्मिन् विशुद्धे विभवल्येष अत्मा ॥ 

मुर (१)।८।८॥ 

सम्यग् न्नानेन, नित्य" ब्रह्मचर्येण अविच्छिन्नेन इन्द्रियसंयभेन- लभ्यः । 

अन्तःष्टरोरे शरोराभ्यन्तरे साऽयं परात्मा ज्योतिग्मयः न्नानोञ्ज्वलः, 
शुञ्चः शद्धः, यं उत्यादिचिः क्लोणदोषाः क्ोणक्रोधादिचितत्तमला; वतयः 

यनग्रोलाः पश्यन्ति सान्तात्क्कव्येम्ति। स्वरूपवाचकत्वादस्या अज 

सत्िवेश्ः । 2 

११) श्रानपरिशदचित्तन तदभिनिषेणणव प्रकष्टोपायस्तत्- 
मान्ता क्रारायेन्य।द म चक्ुषेति। न चच्चुषा, नापिवाचा, न ्न्धंः; 
देवेः इन्दियैः, तपसा ऊच्छसाधनेन, कश्मणा अभम्निषोकादिना वा 

ग्टद्मते परात्मा । श्ानप्रसादेन ज्ञाननेस्थेम विश्ससतवः निग्धलचिन्त 

-सन् ततः तदनन्तर ध्यायमानः चिन्तयन् निष्कल" सन्वावयवश्युन्धः तं 

परात्मानं पश्यत पश्यति साक्ततृकराति। | 

एष इति । ` यस्िन् शरोर प्राखापामादिमेदटेन पथ्छधा प्राण 

संविवेश खम्यक् प्रविष्टवान्, अस्मिन् एव षणः अतिसच्छ;ः भावमा 
पराक्ा चेतश्च बेदितव्यः। मानां जनानां समये जिष्डिश' चितं 



४५), = परा्मव्लौ। २१८७ 
१२1 अथडेनमुषस्तशाक्रायणः पप्रच्छ याश्ञवल्क 1- 

ति होवाच यत् साचादपरोक्षाद्रह्म य भाता सव्वा- 
न्तरस्तं मे व्याचच्छेति । एष त ्॒रात्मा सर्व्वान्तरः । 

कतमो यान्नवलका सव्वान्तरः। यः प्राशेन प्राणिति स 
त मात्मा सर्व्वान्तरो . योऽपानेनापानिति स त मात्मा 

सव्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति सत भात्मा सर्व्वान्तरो 
य उदानेनोदानिति स त भात्मा सव्वान्तर एषत 
त्मा सर्व्वान्तरः | | 

प्रणैः इन्द्रियैः मोतं व्याप्तम्, यस्मिन् चित्ते पिश मलविरद्िते एष 

सात्मा परात्मा विभवति भासमानं प्रकाशयति । 

१२। साक्तादपरोस्त्वं हि पराकमनः। तदेव जनकयन्नभूमि- 

गतयान्नवख्कयोषस्तसंवाटेन प्रथयति भयेति । अध अनन्तरम् णनं 

याश्नवस्कंप चाक्रायणः चक्रस्यापत्यम् उषस्तः पप्रच्छः पृष्टवान् । हे 

यान्नवल्कया इति सम्बोध्य स उवाच--्रपरोक्तात् द्रष्टुः परोक्षल्वाभावात् 

साक्षात् अब्यवद्ितं यत् ब्रह्म यः: भासा परासा सव्यान्तरः तं॑व्याचच्छ 
विषु इति । एवमुक्षो याक्षवलकय अाषह--एष ते तव भाता सव्धा- 

म्तरः सव्यस्याभ्यन्तरः । आलमशब्द्स्य रेष्टादिवचमसवात् संशयवभशत 

उषस्त आाङ्--हे याश्नवस्का, कतमः प्रासा सव्याम्तरः ? याच्नवकय 

पङ--यः प्राणेन सुखनासिकासख्चारिणा प्राणिति प्राणचेष्टां करोति, 

ससे तव भाला सव्धान्तरः ; यः अपानेन अधोगवायुना मपाजिति 

अपामक्रियां करोति, स तै तव भाता सव्यैीम्तरः, यः व्वानैन सथ्य 
देह गवायुना व्यानिति सव्धैदेशगतचेष्टां करोति, स ते तथ थासा 

 सव्धान्तरः ; यः उदानेन ऊषटंगवायुना उदानिति ऊद्ंमतचेष्टां करोति 

स ते तव पामा सव्यान्तरः। भालाव परा्यनादिक्ियाप्रव्तकः 
परामेष्यु्तरवाक्येनायाति । = | ` १ 



१९८ वैदाश्तसमग्ववः । [ ४न ७। 

स होवाचोषस्तञ्चाक्राव्ो यथा विद्रयादसौ गोर 
सावश्वद्त्ये वमेवेतद्ापदिष्ट' भवति यदेव साचादपरोक्ा- 
दुह्य य भात्मा सव्वानरस्तं मे व्याचच्छेति। एष त 
आत्मा सव्वाम्तरः । कतमो यान्नवल्त्का सर्व्वान्तरः । न 
दृष्टदरष्टारं पणश्येनं श्रुतेः ओओोतार र शृणुया न मतेर्मन्तारं 
मन्वोया न वि्लातर्विन्नञातारं विजानीयाः एष वत 
सात्मा सव्वान्तरोऽतोऽन्यदा्तम्। ततोहोषस्ख्ाक्रायण- 
उपरराम । दह ५।४।१।२। 

प्रत्व्वन्ुग्रदशेनप्रतिश्चानानन्नरं लक्षणेन तत् प्रदर्भितमित्यपरि- 
तुष्यन् स उषस्तखाक्रायण उवाच--कञ्ित् गाचखाग्वं प्रस्यक्तं दशयामोति 

प्रतिन्नापरः-भ्रसौ गौः--यञ्लति, भसौ मश्वः- यो घावतोति चल- 
गादिलच्षेः- यथा--व्यपदििश्यते, एवभेव--श्यः प्रारेन प्राणितिः 
दत्यादिप्राणनादिलक्पेः त्वया--एतत् उपदिष्टम् । अलः पुनः 
पूत्वेप्रश्रसुखापयलि- “वदेव साक्तादपरोक्ताद्रह्मय भाता सव्धान्तरस्तं 
मे व्याचच्छः इति । यान्नवल्काः पुमः पूव्वेमुन्रभेवो त्त रत्देनोपस्थाप- 

यति--“एष त भ्राता सव्वान्तरः” इति। स पृव्यैवत् जिन्नारः--- 

“डे यान्नवल्का, कतमः सन्वाग्सरः दति । प्रेरकत्वानुभवेन सात्तात्- 
प्रत्यत्चोभवति स इति “यञ्चन्ुषा न प्यति येन चषि पश्यति" इत्यादि 
ओतन्धायमाचिव्योत्तरमदात् याञ्जवल्कयो न दृटेरिति । दृष्टे: चश्चुषः 

द्रष्टार दशंनकर््ारं तत्प्रेरकश्च न पश्ये; त्वम् ; युते: योच्रस्य श्रोतारं 
खवणकर्तारं तत्प्रव्तंकच्च न मूणयाः त्वम् ; मते; मननन्यापारस्य 
मन्तारं मनमक्तरं सत्प्रव्तकश्च न मन्वोधाः लम् ; विन्नातेः बुशि- 
त्तेः विश्नातारं वोधकर्तारं ततप्रवत्तकश्च न विजानोवाः त्म् । 
त्वमिति पेना -जोवास्मा दइष्ट.त्वादिप्देन परामा। नोवामनोऽपि 
दर्टत्वाद्यस्तोति जोवणएवात्न । न, तत् पुनः; पराखाधोगतया सिद्धयति, 



भम] | परातमवहमै । १६६ 

१३ । यदेतमनुपश्यल्याव्मानं देवमश्चसा । 

देशान भूतभव्यस्य न तलो विजुगुप्यते ॥ 
वृष्ट ६।४।१५ । 

१४। दे भच्चरे ब्रह्मपर त्वनन्ते 

विदाविो निहिते यच्र गृ । 

चरन्तवविया शरत तु विदा 

विद्याविदयं ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्वेत ५।१। 

न स्वातन्ते्रण, पतएवदहि वदति शुतिः- “व चरानि तिष्ठज्ञाकनो- 

ऽन्तरो यमावमा नेद यस्वा रोर य श्राक्ाममन्तरो यमयत्येष 

त भासान्धर्याम्यखसः” ( ३।२२[१४६१] ) ति । प्रथमां विक्रिया- 

वैवं हितीयार्ये लन्त्भा वितश्यन्तत्वेन व्याख्यातव्यमिति विप्रतिपत्तौ 

"^पश्यत्यचश्चुः स श्णोत्यकणेः” “सरववन्दरियगुणाभासं सर्व्वन्द्रियविव- 

जनितम् । सव्यस्य प्रसुमोशणानम्? (६।६) इत्यादिभिः खमाधातव्यम् । 

नपयमावमा ब्रद्य सव्वौनुभूः” (३।२१) इत्यस्याः प्रयोगे सव्थैममवद्धं 

मवति। भ्न हि द्रष्टदृेविपरिलोपो विद्यते ( ३।५[५य्४]) 

इत्यज्रापि जोवस्य टकशक्षिः पराग्भसापेचेति न कञ्चिहिरोधः। एष 

ते तव भामा परामा सब्थान्तरः, भतः पराकनः भन्धत् भातम् । 

ततः; तदनन्तरम् उघस्तः चाक्रायणः उपरराम निहत्तो बभूव । 

१२। तस्व सव्यनियन्तृत्वमाड यदेति । यदा एतं दैवं दयोतन- 

गोलं दातारं वा, ईशानं भूतमव्यस्य कालजयस्य नियन्तारम्, भाम्भानं 

पराव्ानम् भरष्लसा साक्षात् भ्रनुपश्यति उपदेगप्राष्यनम्तर' सालात्- 

करोति, ततः तदा न विुगुष्छते न अानान' गोपावितुमिच्छति अन्ध 

निन्दति वा। 

| १४। सव्धाधारण्व तस्मेथिदत्वमाह हे इति । गूढ़ अनभिव्यक्त 
अनन्ते ब्रह्मपर हिरष्गभात् परे चेष्टे यच यद्िन् भद्चरे परब्रह्मणि 



२०० वैटान्धसमन्वयः । ( भसभ। 

विद्याविषये विष्या च भविष्याश्च इदे निहिते खापितै, तस्मिन् षिदय- 

:, माना भविद्या तु चर संसारकारण विया तु खतं मोखकारण्यम् । 

यस्तु विद्याविद्ये शर्ते नियमयति ख ताभ्याम् भन्धः तत्रियन्तुल्वात् । 

भौ 

# # 

वेदं वेदान्तेषु थकएव अब्दः भूतेषु जौवेषु परात्मनि च प्रयुज्यते भतस्तत्तञ्चिङ्कर्थावधारथं 

तच नियमः! आत्मशब्दस्य दशे मनसि जौवे पराव्मनि च प्रचुरप्रयोगः) यत्र पुमरिद्द्रियादि- 

यीभेन तस्य प्रयोगब्त्र दंडः; परास्मना तु मनो जौबो वा। प्रसिद्धेषु वेदान्तेषु पराकमशूब्दस्य 

विरलप्रचारः, "आत्मनि परः इत्ये मसि कुत-कुरचित् । वहणयामस्यां प्र रकल्यादिलिङ्खः पराकपर- 

आत्मण्म्दः परिग्टडहौतः। ^ 

 १। प्रधमवखनसघे प्ररकत्वसिङ्गमेवाखख प्रधानतः परिदृश्यते मश्च श्रीचसखय गरीच्र- 

मिल्यादिना अवशकारण्यादिकमचरतोऽवगन्यते ; अथ च नापि अक्यमर्धाकर' कतुः आ्ब्दसत्निवेश- 
क्रममरक्वदगय । रएदेव शलौ सन्य वेदान्तेषु । ब्याख्यानकारी यद्येषा ग्ख्यते बहृहयावादो विना 

बाङ्निचयस्यंव तिरीधत्ते। यथेमाव काव्यात् कारण प्रथक्ह्त्य प्रदभितः, तथेव सव्व । 

कारथज्नानादेव मुक्तिरिति काय्थात्तहिमजनयबी वेदान्तेषु । 

२। कथ वाध्यात्मयोगेमानधिमम्यस्याचिममो भवतीति जिन्नासा बस्तुदभैगरीत्यालोचनेन 

निहन्ता भवति ` सत्यपि पदाथ समपुखधौने म तज्ज्ञानः प्रतिफलति चैन्प्रमोऽन्धत्र निविष्टम् । 

व्यक्घौभ विष्यस्ये तत् पद्म । 

९। ठतौयमघमतवचनानां परात्मपरत्वः सम्दिग्ध', जोवविषयकप्रत्रीत्तरगतत्वादेतेषाम् । ̀  

नयस्य ब्रह्म च चच” इत्यस्या ब्रह्मपरत्व' मङ््षिभादराययेन् खाधितम् । एतच्रिहित तन्व | 

विषधेख पूव्येवर्तियुतिदयगत विषयस्य क्यात् परात्मपरत्वभेसयोरवश्यम्भागौति बुद्धया तत् परववेनाक् 

इयमपि संग्टष्टौतम् । बिग्ैषतः करकब्धमेदेन खौवालपराव्नीरकश्रसचिवेधाच्रिःसयत।माप- 

दते परात्मपदत्वमेतयी रिति सुधौभिर्विषेष्यम् । निजखडङ्पे विद्यमानस्य परामनी ऽमधिमम्बलवं बष्वन- 

अयसयाभिपरेतम् । यद्यप्यमधिमम्बएव ख तम्ममनादिकः सव्व" व्यधेम् ; तेम च राकात्समन्बन्धखास- 

आवनायां निलय संशारदुःखभागीव ख्याद्दीवः । ̀ तदतुगरहण तत्खरूपो पलग्विलक्ञाभखेति कथभादनु- 

ग्रडस्यानियतत्वेन सर्व्वेषां लौवानां भवेद खनिढततिः मुष्डावातिर्ति आाखारण्पकप्रतिश्चामद्गः । हश्यते 

बहुषु जौवेष्वगुगरद़ादतारलेन च खद्पश्चानम्, अथापि नाविष्छेदस्ताचात्करारो नापि सेसारवासका- - 

विरतिः! अते वदति शुतिक्ल प्रायः “नाविरतोदुखरितात्” . इ्यादिभिः। यदि दुखरिताग्रि्- ,. 

च्यादिभिरेव ततप्राभिः किमनुग्रहेष्य? म डि सकपन्वागः विना तदाराचग' सन्वति, विना 8 । 

तटाराधन' म स्यात् कषायपरिपाकः, कषायपाककते च नाखि निरवण्छं दसाचातृकारसख कापि 

खन्धादना, त [विना च न चिरसुद्धावापः। इरां खक्पश्चानकारशस्यानुषडख निभि नित्येऽपि 

शिरतां वख खाधकणौवमे तदाराधना दिभिः शिद्धातौति भादयहादीनां र्कण्यम् । न डि 

ज 



धनन] = पराक्मवक्नी ! २०१. 
किमपि गिर्मिंजिकः, भणितुमरन्यतोऽच्येबानुयद्सापि किमप्यश्चास"-. निनिश्षम् + - भवतु तष्नौक- 

निष्ठः कमयो सब्यैकारग्यस्य चेत्रिमितापेकित्य" तचि मिस्य तच्चियन्त्वापातात् कारकतख अतिः, 
तन्निमित्तस्य च निनितसान्वंवे स्यादमवस्ा । सरव शिवखखङ्पस्य तखालुग्रड एव समायो न 

तश्र निभिचान्तरमन्तोति सुदक्षम् “अशुयडस्य निभि भिसत्वेऽपि” दति । जाराचनादीनामपि ` 

सम्भूलकल्वभिति न तेरलुग्राष्टशस् खन्येकार्लच्चतिः । | 

४। सखभावसाम्ब" विना न जातु इबोनस्तुनोः सम्बन्धो चटते। चटपटयोरभिद्रलवेऽपि 

ब्व दिप्रयश्चगुेष्तयोः साभ्यमस्ति। नियम्यजियन्तलसम्बन्धः किंवा खम्ध्रवति खम।वाखाम्येऽपि ? 

अस्थू लममग्वक् खम्” ( ४।१०) इत्यादिभिः भरपश्चस्रभावत्व' त्रह्मखोऽखौकलतम्। स्थ खलवाद्लैना 

मागसापायिल्वशात्र तेर्षा ब्रह्मस्तमाबत्वम् । यदि ग विते प्रपन्ले ब्रह्मखभावत्वः नापि वर्चत 

सभ्बन्धस्तयोः । अस्ति एनः प्रपश्चस्य बह्मस्वभावत्वः सलादिभिः। प्रपञ्चोऽय' बद्मश्शिवेचिचा- 

अरितः । स्थ. लत्वादिवेचिव्रयपरिहारेऽपि आक्तिस्तवावश्िष्यते । गक्िरियः परब्रह्मखोऽननग्येति 

अब्दस्पध्यादिसखाम्यविरडितत्वेऽपि तयाऽस्य सम्बन्धो न जातु विश्िद्यते। अतः सव्यः प्रपश्चगृष 

परिायानाचनन्त' निव्य' परतच्वमित्युक्षा तदव गमेन सुक्तिरिति सिद्धान्तयति श्रुतिः । 

५। ्टियाण्वां विषंययड्ख्याय रहे सत्रिवेः; अतंसोेषां विषयप्रवश्यता स्वाभाविकी । 

ग डि खलु ठेरम्तराप्मा परिग्टद्मति । यदेवं कथमा गुतिः--“आडसचन्ुः परत्यमात्मानामेचत्” 

इति। इद्द्रियाख्ि विषधेभ्यो बिनिवर्च्बाग्मुंखौनतया ख्यापितानि मनसेकौभवन्ति। विधथनल- 

परि्रन्ध' मनोदेवः चष्राकगः। असपव “मनोऽस्य देव चुः” (का ०८१०।१२।४५) इन्यच 

माष्यकार आडङ---“मगस्तु जिकालविषयोपलखि कर्य्य' खदितदोषश् सु््म्यवड्ितादिसर्ग्बोपलयि- 

कर्खेति देवः चशखच्यले ।“ इति। वेदान्तेषु कचिग्धनखा पराक्मा. न प्रातुं शक्षः, कचित् 
प्रात्, शक्य त्युक्तम् । यच न प्रां शक्य इत्युच्यते तचाडदितदोष, यत्र प्रात्, यक्ष गत्युष्यते तच 

ग्टदितकषाय' मगदति न कोऽपि विरोधः अदितकषायस्य ननसौ द षचच्छुहमात्मना पराख्मना 

अ परिषतविरोधलादिति बौद्यम्। कीऽयमन्र विरोध इति जिश्राखायाभिद्धियाष्थ) विषय- 

यडष्यसषशायाये म्याएत' मनो यदा विषयमखसंस्पश्ाम्मखिन्तां भजते, तिरोधत्ते तदास्य विषयातीत- 

सुखमपदादेदभंनसामष्यम् ; एव" खामष्बदिखीोपएव विरोध इति चरेयम् । विषयदर्भनस्य खाना. 

विखक्रिथातया मनखस्तत्सहावकत्वख ताहक्तया कथमय विरोध दति परिगश्यते ? बिषेक- 

परिप्दत्वभेव मनसः सखाभाधिदयवस्छा, इश्छते च तच्डुकादिषु रटडस्छधमोनिरतेष्वपि, अघुनिङष- 

ष्यपि कचित् कचित् । तद्वस्वतया विषयग्रहष्धसष्ायकत्वे न ॒पुनस्तस् बिषयातौतसूखपदयाध- 

दशगसामष्डं बिखोपो भवति । यच प्रतिहता खाभाविकौ धद्धावस्या वदेव योमोपरथैन 
सखापमवः धयुग्यते । सिद्धे च तख्िन् निन्दसत्निहितपराकावम्तुदब्रनेऽस्व सामथय प्रसरति । दर्ग. 

मच सायाज्ज्रानमिति भयम् । | 

4। पूव्येमतवचने्नीवस्य मलतिसुक्ता वएष सुतेषु जानसि” इति कवगात् वौमव्छङ्र आड-- 

यपएष श्त षु वागति" इति प्रसिङादुषादाष्ौबरवाय' कामगानां निनोता सङ्धौतते । तख तु 
वापधधितेख "तरेव क तद्रह्मः इति जौवभाव' म्यावच्ये त्र्मभाव उपदि श्वत" (वे, सू, भा, ९।२।४) 

९ 



रन्रे बदा्नसनन्वयः । | भन = 

दलि । गतिम क श्टशवाह-- जषस्व सत्यसदल्यत्नादिक' तिरी ङ्धितैमिति तसय खग्ना. 

काम्य न सनवति । जतः पपु्ली गिभिमाष्वेः, इति ग जौ्नि्तयः किन्तु (तदेव ऋक तदह, 

कटे काषलसुच्यते। व्थिं्ञोकाः चिताः सन्ये तदुशाव्येति कशभः इति वाक्य गोधादी खरविकयन्- 

रंकार््वात्” दति + खएवभर््वं ऽकि। विराधौऽयः भाष्यकाराण तततवतोऽकिच्छितूकरः ; यतः 

“न चास्माभिः खग्रेऽपि प्राञ्नन्यापारः प्रतिभिष्यते" शत्थभन्तस्या्य नेव सखः सत संमाधत। 

°य एषः इत्च यस्पदसुपक्रममतयरात्मषरम्, एतत्पद' सनौपगसजौगपरम् । वेदान्णे परापर - 

म्रक्रतिपरिष्वङ्कत् पुरुषविधतेति पङ्षपद जौबप्रयी एक चावखखिति सूचकम् । बन्पदश्य पर- 

वरितत्पङन सम्बन्धबप्रात् जोवपरिष्वश्ीः पुखषस्येव निाखूक सुत" म्यषतरम् । सुसं वितिषदेग 
काच खप्रावद्छसि सूच्यते; सतिं खापे “अकवंषदेव; स्वप्रे मह्िनानमनुभवति (३।४) इव्यादि 

वेद।न्तबचनेजौबद्यव खप्रगतवि षयाबुभवः स्याचिन्ाठत्वनु प्राश्रष्यापार््य । सर्व्येधं प्राणिषु 

सृप्र ष्वपि, पुमः परणता चव्िरजाग्रत् जाग्रतृख प्रसुषुप्िखमु खितानर्याम् याषातब्यतौ निन्पाति; न 

पुगनब्धक्तव्य" सृषुप्तौ जौ वाथेमथैचिघाने न किसष्यन्ति प्रयोजनमिति) “प्यम् बे लद पश्यलि” 

( ६।४५[भ पृ] ) त्यादि व्नात् परब्रह्मस्यनन्तानन्दसन्पत् स्मोगोनाधष्यन्प इति क्रेबम् 

कथः सन्यमूलान्तराव्भा एकः सम् व॑ह भवतोति प्ररो षरे श्यः कपः प्रकिक्किपत्ेन तेह्वतीौ- 

नु लर न मवति सन्द इविमीोचभाय, मेन तस्य वि कारित्वसश्चवात्। विकतारित्वः तारयति गुति- 

ट राम्तमुखैन । अभ्रिरष्धारानुसारतसदरपेख दश्यमानोऽपि म केवल गाभित्व' ऊह्ाति, तटरपश् 

म भबति तस्म ताच्िकः भुवनग्यापरित्वात्तखय, सव्यचाभिलैनाधिकारेषव च स्थितत्वात्} एकः 

वाबुरुषि। अभ्रिव्वायुष्वा कि न तत्तदिषयसम्बन्धान्मसिमत्ः भजते ? दुगे्धादिमाभागन्तुकत्वेऽपि 

अनादिससप्टयोख्तगोद्षितत्ेन यद्ात् सूच्यदषान्संन निरेधतां सब्धमृ तान्तरात्मनौ दग्रति 

गुलिः 6 सूयो हि वदड्धिःस्ः स्वस्तिरकशथी गेनान्यसम्ककवाम्, छष्यमू तान्रान्मा तु म तधा ; तत् 

क्सस्य ट टान्तख शखालाब् ? स डि "लोकदुःखेन वाद्यः दृति धिर्रैषशेम दरटान्तःममम् । 

कथमद्रयन्धावेम् सवितख्मापि तस्य दुःखवाद्यलः सश्मवबतोति प्रश्ग्थ व्रतिवभ' दुःख -निसमव- 

त्वक्् ऋनेन तेनासंस्षव इति । कथमज्ानसन्चबत्वः तस्व ! कल्धारो चाकस्याष्यदर्थंनसवाश्चान, 

तत्तपव तद्ुत्पच्तेः। म पुनस्त परात्मनि सम्वत सत्यपि रूप" रुपः प्रतक्पं यदि न तटूप 

लर्धष्वक` कि" व्यर्यनेताबना प्रयासेन ? न विफलप्रपासः, यतीऽस्य “गर्वस्य रोचम्” इल्यदिवत् 

दथ्यख कन्थः, चन्द्रस्य चन्द्रः, मन्वतम्य पव्वैतः, समसुद्रसखय समुद्र इ्यादिमावेम यङशात् खन्पच तत्तत्- 

कार्छाष्यं कार्यसङ्गतत्ीपष्कमिर नायाससाध्यः भवति । ब डि तप्य कारयत्केनी पखन्धि' विना 

सानद्मनिः सपातमयिखन्ताः खामिपकौन्यथ नियन्दुलेन दने सम््वति, बिगेव' दशनः ब च शाग्तसुव्य- 

खभिः। श्ण चतसुष्लक्षौभमी यदि स्यार्दियता प्रयासेन को वा न तः खीकुयात् ? जव “अयमात्मा 

ब्रह्म सव्वानुभू;> (३।९१) इत्यस्या गियोगे भवति प्रलिश्पत्वकथनस्य मृलमाविष्बुतम् । अगुरूपमवमः 

मगुभवः; ! कदवि वतुप्रकारकः ज्ाकसगुजव इति तद्क्णोऽप्यनुकपमवनेन भ विरोधः +, सन्यमगु- 

भवति तसदस्लङ्रकष भवतीति सम्गकुभः। भ डि भातु संन्वान्तरात्मां वख्शपः किभ्तु वद्देव 

बदनुरुपम्, वत् कथ सन्वालुखरितिः तरिकिष्षम् । छ्यमे। सवे वरमयंजातं तञज्जागयैक्पमेव 



अवति, अन्धथा तषां तसदाकारेशोठनो न गालु सन्छतेष् । क्रते भकूश्चागमसि काष्यः तत् 

प्रतिभातीति जियक्तन् क्थ्य" यन््र्य' प्रतिजाति वेत् कारवःऽलौोलि ववनसुभवामः । एवमनुगेव 

ज्ञानां खस्य काकष्यामुक्रपो धवति च्च परामेति मामो वयः “सन्देशः इति विरिक्कन ¦ 

खआानन्र दोषल यदि भ भतेत् ऋथकारव्छयोगमन्यत्वम् } श्वापि भरतिकषत्येन कारश 

्जिबपागुकूप' न्वे कषभितिरीवत, त्व बाद बधन च मुखम् । किमिद" शक्तिवेश्विवयाबु- 
डप" बनभ उपलिति ! न च्ानादतिरिक्न तत् ; अता डि अतति्धेक इररि ख्चान्सुङुपतेचिति पष 

विदक्ेबम् परिष्ामयन् वा स्वय सदेव ब्रपातोत् रकरूदएव तिष्टतीति कबति जुलिः “एकः ष" 

बहधा यः करोति” इलि तददेकश्पत्दस्य व्यण्यान ' ̂जिव्यो निव्यानां कतैतनसतमानरमेको बद 

नाम्” इति । न डि नित्यचेलन्धाहृते तदेक दप्रमन्धत् क्रिनपि । चसनामाभित्यमेन परा प्रकत, 
यद्भातित्यनेनापष् म्तः, भित्यानानित्यनेन च तदनन्यल' तयी प्वन्धते । 

७ । कोऽयः पुर्वः ! जोवपरिष्वक्षा परास्ेव पुरषः. । ग डि कौवरुरिर्वदान्पामुमो दिता, 

जग्ममरशादिकन्तु तशशीपाधिवोगारषेति सतख: । जपेन परस्यालुप्रवेश' विना भ सम्प्रबति 

सिरिति प्राश्ादिषोडगकलशण्नासुत्पतिर्जौवपरिष्यक्राष पुरुषेखेवेति काश्य", सव्यस्य प्रभवाप्यय- 

स्यानत्वात् तस्य । कथमक्रारु तेति पदेन प्रा्ख {इरष्छग्भस्य सासाद् सष्बन्धसुक्ता दिर ष्यगर्भा- 

देब समवौ ऽन्येषामुच्यते ¦ सध्ेप्राणिकरष्धारो हिरस्यगभेसच्चियोगेन सन्धमजदिति स्मात्ताः । 

किमस्ति स्मार्ते ठदान्तवग्दिनां वियोधः ? किच्च माल इमामेव ग्ुति' प्रमाखत्येम ररद्ौत्वा खमत' 

ग्यतन्बम् \ {ईइरख्छगभस्य स्मप्राशिकराधारतमे किन्तस्येव यी भिस्वम् ? तदपि वैदान्तसिद्धान्त- 

विरौधि। “वख्िर््रंताः बीषडश्कला प्रभवन्ति इल्यवौक्तत्वात् पृरुषस्णैव योगित्वम् । “स प्राण- 

सरू लत प्रष्ात् ख डरम्” इत्य॒क्घाकाश्रादिक' सव्व बभूवेति यदुच्यते, तेन प्राखादहिरण्यगभीटैव 

सैषां सभ्नवासुत्पलिरिति प्रतीयते! शतपथत्राद्मशेऽपि दश्यते इडिरण्छयाख्छप्रसूतः (३।३[४०पृ] ) 

प्रजापतिषिवन्चभृरादिश््दाम् व्याहरत् तती भरूरारेङ्त्पसिरभवत् । तदयथा--^स संवत्सर 

न्याजिहोषत्। स भूरिति व्याहरत् सेय पएथिव्यभवस्, भुव इति तदिदममरिचमभवत्, सरिति 

खा सौ दौरभक्त् ” ( ११।९।९।१९ ) इति ¦ एब विग्रतिपकौ, 

सतः; खयन, भगवानव्यक्तो व्यद्नयचिदम् 1 

मनहाभृलादिल्ीजःः प्रादुरासौलमो नुद; ॥ 

योऽसाक्तीद्दिवग्म यः सूीऽग्यलेः सनातनः । 

सन्थभुत्मवीऽजिग्ः सरव स्वयसमुहभौ ॥ 

सं) ऽनमिष्याय शयीरन् खात् खिदखश्ुविंविभा; प्रभाः । 

अपण्य ससजादौ सासु वौजमचदजत् ॥ 

सद ग्जमजवद्े ग ̀ छसनं शस मव्रभम् , 

सिन् जपते सय बर्मा सम्यशोरकपितानडः॥ (भवर, ६-स्ङ्ी)।ः 

ऋ आनिकडे प भसवासुकिन्ा प्रद्दिवितृ्छस्म् । र 

ऋ मठ वान्या प्थाकासदरमकन्ा हि ॥ 



९०४  शदान्तसमन्बयः | ध्न ७। 
ध, साण्व स अकसाम्याच्च दिवः दभि निमि । 9 

मध्ये व्योम दि्द्याहागपां सथागच्छ शाकम् ५ (र्थः १९११६ न्ना ) | 

द्त्यादिमिर्यद्यपि ` हिरव्छयभांटेव ` खरटिरणायतेति प्रतौयने, तथापि “मङामूतादिग्रतौलाः” 

“सम्भूत यः” “विविधाः प्रजाः सिख: “बीजमवासूलत् इत्येते: खयन टि ओिषष्येः प्रदश्यति 

शिर च्छमं निद्धिततच्छक्यं व ततोऽभवत् छटटिरिति । जोवपरयोररुप्रवेशा्दैव यतीऽख प्रभवः, 

लतो न बेदान्तेन खूनेविरो धद्ति मन्तव्यम् । ` वस्त॒दस्तु ऋचभबलम्बे वास्याः युति्मन्वादिमताना- 

ष्ठोतृपिः | - तश्र पुनः कि" प्रजापतेः, ऋवौकामपि स्षट्त्व दष्वते,-- 

` आ यजन्स द्रवि समख्ा ऋषयः पूष्वः जरितारौ नमूना। 

सुत्तं सूतं रजसि निभन्ते ये भूतानि सुमक्नखन्निमानि ॥ 

(ऋक् १०्न, प्सू, ४ ऋक ) इति) 

पराष्डात् श्वङ्धाम्” बत्याकाशाडैः पूवयः यद्धाया उत्पत्ति्तत्सहायः प्रजापति खब्ये" पभगदिति 

प्रतौचते तपःखानौयत्मात्तस्याः। कथ' प्रायो हिर श्ममं इति निह जः ? ऋशप्रामाच्छात् ; 

अपा र्ुङतौत्शरमायम् गभे दधाना जमयन्तीरभ्रिम् । 

तत्तो डवानां समवसतामुर्कः कख दैवाय इविषा विधेम ॥ 

| ( ऋक् १० १२१, ज्कक् ) 

इति। 

हिर्ययम: समवत्तताग्र मूतस्छ जातः पतिरकासौत् 

ख दधार पए्थिवौं ासुतेभां कथो रेवाय इविषा विधेम ॥ (१ऋक्) 

शर्य भूतस्य अग्रं इिगण्यममः ससवनेत, जातः सम् एकः पतिः आसीत् ; प्रथिगीम् इमास 

दधार स्थापितवान् । कीऽसौ रवः यतो हिरकग्भों गातः, म सोऽव जिद इति सोऽय देवः 

पुद्षपवेति वेदान्ता गिर्थोँतवाम् । कः प्रजापतिरितिष्दबादिनः, अन्ते 

प्रजापते म त्वदेतान्यन्यो विशा जातानि परिता बभूब! ल 

यत्कामाप्ते जुहमसदो श्रस्तु बयः स्याम पतयो स्यौषाम् ॥ (रञ्८्क्) 

द्ुक्ात्वान् । एवः हितौयादाम खच यत्पद “स दधार इत्यबत्यतत्परैन सम्बन्यवश्ात् प्राशषा- 

दविरण्ागर्भादेम करिरिति परवर्तिनः ऋष पुमनियन्तुलमेब श्प ग खष्टुत्वम् । सुतरां श्च 

पृङ्षएव खटा तदधौगकत्तं ल" प्रणापतेडह्िरग्ममरभस्येति तत्वम् । पुरुषः प्राशः प्रादात् खद्धासस्जत 

इत्यव यथा दौ पडषस्य साचान्कौरणत्वः तथा प्राकादाकाशादिक' गभूठव्यवापि । मन्वादिषु 

सिरष्ययग्भस्य निनष्यारेतवः खष्टत्वः यहृश्यते तदटबौष्याकगुश्चख्लष्टलवसत् तपःपरमावप्रदरछनपरम् 1 

तपसा कपान्तदताप्रातिभां वानाखभिमनस्ि नेया ऋषिहिः: सवभास पुमः कोऽय' हिर शामर्भः १ 

-- बहिः, वदंशा भूतागौद्धियाक्छि च । “अध्यवक्ञायबुदिः। २।११९ 1“ इतिं स्॑छासुभस्य 

भाव्ये खौनदिश्चानभिच्रगाड--महरसस्यःः पन्थायो, बुद्धिरिति 1... .."अष्याथ बेरल सेतर 

` सकलकायग्यापकत्नान्मङ्चर्ययाक भक्व्यम् |... 5. डहिरषयगमं चैतभेऽपि महानिति शब्दो इद्धयभि- 
 . भानिलेनेन |, ... एवमेव बदरादिष्यङःगा[दब्दोऽपि गोष्यः।- परहत्यनिनानिदेवतानाश्य 



ध्न अ] 

सन्दयामेत - भूताभिभानिपवैन्लानां खलतुरिकयायं प्रतिनिवतोपाचयो -मडशस्वखवां जाः” इति । 

जोवसुद्धामेद-खश्ल्िये चिचत जेदेव परमपुखनः प्रकटयति, अतलाभेवाकच्न्या कटिः जेदप्रका्रख 

शति ज्यम् । अतएव डि द"शकौ्तणे बेदपातिमधिह्णत्य “यरमेष्ौ क्म” ( इड ७।४।१ ) इत्य च 

भाष्यकार आङ--“परमेष्ठौ विराट, ब्रह्मो हिरणा गर्भात् । ` ततः परमाचवायपरज्यदा नाचि । 

बति । अतर भष्वग्याद्याता पुनराइ--“खय' ग्रतिभातवेदो हिरथामरभों भावाव्धानलरमपेश्वते । 

दू्रागुटहौतस्य दुदह्धावादिभ्तादेदारेव विद्यालाभसन्प्रवादित्यधेः" इति । 

पुकषादुत्पद्रानां प्रादा पुव पुनः प्रवे एडषमा्रलदशिष्यत् इति सानात्. कवमदतत्व- 

भिति जिन्नासायामौमांसखा तच्ववङ्काम् । 

=--११। पुरुषात् प्राणादिकः सब्धमनायत, जननात् परामासौत् तथ्िंसेषां ` खितिखा- 
भित्रतया, तत् कथमु च्यतेऽटमे (८ ) “अप्राः (अमनाः सः इति१्यो डि चैषां शारविता 

सतेषामतौत इति न स प्रायो वा लनी गा। येव" कथः ख्यात् कायकारष्योरेकल्वम् ? 

भवेत्तच्छकतधा म पुनर्पाधिना । अतएवाड यौमच्छङ्रः “कारण्वस्याभूता भक्तिः अत्ते यान्भमूतः 

काम् (वे, स्, मा२।१।१८)” इति। नवमे (€) लेकविन्नाभेन सष्यविन्लानः भवतौति 

कारष्यात् पराता" परित्थव्यान्यदालोचन' न्यधेधि । किसिदभरकविक्तानेन सब्धविक्नागमिति १ 

यङृन्नानाद् ेर्वेमस्थात् सव्धमन्यद्यधायथ' प्रतिभाति त्व तत् । ये पुनखमुपेच्य विषयन्तारेऽभि- 

निविष्टासतं षु बुद्ेरब्ययखायिकत्वान्न तक्लसफूतिः । दशमे ( १० ) विषयमरवदेरिन्दियेरपडरति 

चि परात्माभिनिेश्तः, कंरपावे सभिरोधः स्या्तदुष्यते। सत्य", तपः, सम्यमशान', ब्रह्मचय्यै 

चतुर्छापरषां युगपदवलम्बन गेयसकरमन्धोन्यसापेदतयात् । न हि सल्थाचरथ' चिना मनन", सगभ 
विभा सषमागश्रानः, समागृच्रान" विना जिरषच्छिष्र द्द्रियप्तंयमः सण्प्रवति। कथम् ? असव्य- 

प्रतिष्ठः चिल डि खदा चञ्चलम्, चखलेन चित्तेन मनन" कुतः १? चखखविलतयां समनासग्रये 

कुती वा सम्यगुश्चानस्फ.िः › समपग्क्नानस्फुरिं विना कासौ तल्वाखोचनागुकूला टे इधारच्ोपयो्ि- 

जिषयसेवेति विप्रतिपत्तौ दैहकशनाद्यापरिकौ प्रहततिद्दौपिता सयजनितकामक्रोघादुङेग' जन- 

यन्तौ चिघ्रमेवोत्पादथेत् । एकादशे ( ११) एतंख्पायेविं एशे चैतसि परामप्रकाश्यः खतंणव 

भवतौति प्रदश्यैते । 

१२।१९। दादशे (१९) यी$्ठावारमा सम्धान्तरस्तमेव ब्याख्यातवाम् महध्ियान्वख्कयाः । 

यः प्रान प्राखिति, व्यानेन व्यानिति, दानेन ख्दानित्याख्यानेन भवति प्रत्यथी यत् जौदातमेव 
खन्धान्तरलयेन विन व्याख्यातः) ख्ाशचेदेवम् ; तेन व्याख्याता मधज्राद्म्भन्तर्याभिन्राश्मखव्य 

`विफलौभवेत् । शलैरे्ासाऽप्म्भागेन यथा लोकै परिग्टश्यते तथा “पः कप प्रतिकपो वभूव” 
ऋति खीतन्धायेन प्राशादिशरौरोऽपि परातमा। अन्देनेक्पेऽपि लिक्रना्निखंय इति नियमी न 

चातु कुत्रापि वेदान्ते परिश्थंः। तत्परि एनः परे पटे निपरौता्मौतिः संचटते । 

। जिश्वासोमेति निन्नपेऽपि ग ख खणिष्येन्धमणदहात् । पशापधेगोतरेय पश्रक्तोपरराम तदपि 
भ खयास्.दिकर चेत  प्रेरयिद्ध' सन्धनसि ग प्यमाखत् । ग त्वः इष्टद्र"  पण्डलि, चुतः 
गरौवार अकोषि, भतेरनलार' सहे, वि्जातिषिं आवार विज्ञाने, अथच ततूपररखामगुभगवि 



२० वेदान्समन्देषः । 0. 

पजिनय भिति दति क भ प्रत््दितयस्येण ररश्रगेषत् ¦ तन्तु कोऽ तेरलि्ान्रलल नि 

प्रे -सरण्वाग्तर्थाम्यं ब प्रा्यादिरेरकासेन हं उददलिष्ेल भ शयः । शदेन भमिं सा दवास्क 1 व्यमि 

जाः । अशना नथ प्रथितखदकय' न्यः सलुभूषेन शध स ध्ये चापाश्रदिति म अद्थिश्न 

व्यालालरः कत्वेन ्ववन्वनन्यदतिन्तरोप्रथौवा 1 अध्रोदजे (र.) स एव्र पुणः परातनः क्रालभन्नन 

जिशन्तलकथतेणाण्य र कथित वचशरव इदृताभाधादयत् । 

१४। केयमवि्या बिज्नाश्च? अबिद्या-जेदिखलप्िष्ोश्ादिकको, श्िद्या टैबाष्पधमा। 

निका जागमनिद्या अर्ति तरवचिदः । अजिदया कमोलेद्यान्तरा ठतीवा अक्तििष्यले" (६।७।६१) 

ति बिष्डपुराष्यात् क्रियाशक्तिरेवेयमविद्या परात्मनः । लक सति त्िद्याधा चन्या न्द्ध न तु 

दिद्या्ना अमाव इति भ्रम्) अव ग्युतिविद्या जानरिद्या ज्र परावर्किलेन ग्टहौत्रा, अन्था 

व्र्याविद्मासन्मशेवखिितलाचयोः ससप्रन' वद्विड्ितत' तदबन्धल्व' न सिद्धयति, विदा निष्कि 

दमिद्या क्रियाञ्क्गिः। “श्विद्यया खलं तौतवां तविद्थादतन्नयवे” (१।१) इति क्रियाभ्रच्या बरद 

ससाग्कारय' चिसमालिन्ध" परिाव्र चिच्छक्याऽख्तल्' प्राप्रीतौति गुतेरभिपरायः। क्ियाशज्जि 

तीद्धि कमोध्रठत्तिः। नहि प्ररात्ममा विना वत्प्रवर्सनेऽन्धस्य सामध्यमल्ि। कष्या प्ररात्म- 

खच्वन्य प्रश्यन् घो डि तदनुविषएति, म स कबद्रीषः सञ्जति, प्रह्यूत रुङ्घतिनं (४।१२) प्रद्मत्मना 

योगरवश्रा ुद्धिरागन्द्र तत्फखम् । “दंशावाख्यमिदम्” इत्यारभ्य “म कम्य लिप्यते नरे” (१०।१) 

गन्धनया गुब्ा तदेदोच्यते। यदि क्रियाशकतिरेव परामौऽविद्या, तत् कथः तखाः चरल 

विन!शिफणलवस्वम् ? क्रमिकविपरिवर्तनमेव क्रियाशक्रोः काव्यम् । पूष्येख्य तिरोधानः विना 

प्ररस्यागमन' म् सश्रवति। तिरोधानः म।व्यन्तविनाशः किन्बन्तद्लीनता। पूष्वेश्मादादुदेति 

वङ्िन् भवति वस्योपाद्यनतयथा विषलौनभावेन शितिः । ये पुनरेव क्रमिकाबस्यान्गताप्रानि दुःख- 

भिशग्रलेन मग्चन्त, ते प्रर।क्रान न मुक्ततत्वेन किन्तु निष्क्ियित्वेन ग्टद्कन्ति । चिच्छहया पुनरप्रदि- 

वश्र॑गीग्रन' स्थिर साध्यते; अबए्व तखाः फलममतत्वम् । चिच्छर्चिख क्रियाशक्तिख परात्मनो- 

ऽसन््, अतो ग वमतिक्रदख्य तवी: काय्यं प्रवस्ते, तथा पब्याकमातातिक्रम एवामतेत् । एणमम- 

नपत्वे$प्रि निद्रस्यगिमन्पस्नन्बन्धः प्रतिमाति । तर्दवोक्ल--“बिद्याविद्ये दशते बस्तु सीऽन्यः” ५ । 

आत्मागुकूपेद्य कार्य्याब्णां विपरिवसष नकारे यासौ चिष्छलेरभिव्यक्रिः सेय क्रियाशक्किः। अतएव 

न शकिरयः किन्त कंव। सुष्रूक्त जौमशौधरेथ--“सखक्पमेव कार्योँनुख' शतिशन्द् नोक्तम्” 

षवि । अस" पञ्बिनिन । 

दूति परात्मवल्नौ पञ्चमोऽध्यायः । 

कयकक 



षष्ठो ऽष्यायः। 
भगवषन्नो । 

१। अङ्ष्ठमाजः पुरुषो मध्व भात्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुखते ॥ एवह तत् 
द्ष्टमात्रः पुरषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भृतभवास्य स एवाय स उ प्रव; ॥ एतद तत् 

कट ४।१२।१३ , 

टेष्ारेः परेरकतयेन धथ ब्रह्मैव परासमा तथा जौवसधिधावोग्वरसे- 
नामैवप्रकटभेनं ब्रह्मैव भगवाम्। निखिलश्य तदैश्वथतेऽप्याभः 

खर्ूपमहिना जोवदटयस्याभुरागारुकषेणमेव तस्य भणवन्वनोणलब्धेः 

सालाल्कारणम् । सिनानाक्षषट चित्तानां सम्यै' तुच्छम्, अन्धथा विचिश्च- 

नक्षन्रखचितलमाफाश' नियतं ट क्रत्रिथौ विद्यमानमपि म कथं 

लच्छनानां इृदयमपरति । हदयापहरणस्य कथा दूरे, कोऽपि 
साच तदुपरि अतु टृष्टिप्रपि न न्तिपति। ब्रह्मणः संव्यनुभु्वं 
यथा पराल्वामुभवै तथा शिवखदूप' भगवस्वाशुमवे कारणम् । ` 

१। जोवस्य कल्याणाय काल्यं नियम्य तदामानुरूपतयां 
ततैसत्रिधाषालप्रकाशोऽमुग्रमेव व्यनक्ति, भतः कथयति अतिः सङ्कष्ट- 

 मात्रडइ्ति। अह्ृष्टमात्रः दतपुण्रोकप्रमाणानुसारतः ततूप्रमाणकाः 

इदेयाकाशव्यापोौ पुरुषः परापरप्रक्षतिपरिष्वक्ता भूतभव्यस्य कालश्रयस्य 
दशान: नियन्ता पन् मध्ये भामनि देहे तिष्ठति । ततो न धिजुगुप्क 
पानं गोपाधितुजिच्छति साधकः । तत्सत्धिधावामप्रकाश' करोहि 

 लदनु्म्पया शध्याश्लास ईति भावः । एतत् एव तत् परं ब्रह्म । 

सङृ्ठमात्र इति। भङ्ष्टमाजः तूपरिमाशः ज्योतिरिव व्योति 



२०८ वेदान्तसमन्बयः । [ष्यम् 

२। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवये 
कर्लारमौ शं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । 
तदा विदान् पुख्यपापै विधूय 
निरश्ननं परमं साम्यमुपैति ॥ 
प्रायोद्येष यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानन् विद्ान् भवते नातिवादो । 

भात्मक्रौड भाव्मरतिः क्रियावा- 

भेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ सु ३ (१)।३।४। 

यथा धूमेनानाच्छछादितं तथा पधुमकः पनाच्छग्रखरूपः युरुषः मल- 

भच्श्व कालब्यस्व ईशानः नियन्ता सम् सणव दय सणरवश्छः 

भागामिनि दिने विद्यमानः शिवसखरूपत्वेमेवि शेषः । एतत् एव तत् । 

२। ब्रह्मो भगवक्व' सदु चितेरि ओेष्येः प्रतिपादयति यदेति । 
यटा पश्यः विदान् रक्मवणेम् उच्छवलवबयं दोष्यमानतया प्रकाशमानं 
क्तरं सुक्तम्, ईम शास्तारं, ब्रह्मयोनिं वेदप्रभवसानं पुरुषं परापर- 
प्रक्षतिपरिष्वह्षार' पश्यते साक्षातृकरोति, तदा विहान् पुश्यपापे ` 

घुख्छ' पविजोऽहमिस्वमिमानं पापं कलुषं ते विधय दुरे निल्िप्नःः 

निरष््नः निश्धलः सन् तेन परमपुरुषेण परम निरतिशय" साम्यम् ` 
एकत्वम् उपेति प्राप्नोति । 

प्राखबरति । एष पुरुषः हि प्राणः प्राशख्छ प्राः, यः सव्यैभूतेः सव्वं ;. 

भूतेः सङ्गतः विभाति प्रकाशते। तं विजानन् वििषटमावैन जानन् ` 
विदान् साधकः म अतिवादौ न तमतिक्रम्य विषयान्तरकथाजिरतः 
भवते भवति, किन्तु भामको: भ्रानि परामनि क्रोषा क्रोडनं वस्य, 
आामरतिः आमनि परावनि दतिः प्रोतिः यख, . क्रियावान् तब्मभ- | 

मादिरतः एष साधकः ब्रह्मविदां ब्रद्मज्नानां ` वरिष्ठः खटः, केवलन्नान- ` 

मवरात् तस्मिन् कोडनरदेः चेषत्वात् }. = ` ६ 



४१ 

स्रज) भमवदह्लौ | २०९. 

१\ एतन्ततोभवति । भाकाशशरौर ब्रह्म! स- 

व्याद्म प्राशारामं मनभानन्दम् । शान्िसखद्मस्तम् । 

इ तै १।६।२। 

४। सनोमयः प्राण्शरौरो भारूपः सत्यसङल्प 

भाकाशाता सर्व्वकग्रा सर्व्वकामः सर्व्वगन्धः सव्वेरसः 

सव्वेमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः । 

३। साधकेष्वाकस्वरूपप्रकटनेन ब्रह्म मगवत््वेनानुभवगो चरोभ- 

वति । तदेवाह ्राकारति । ततः खार)ल्यप्राश्यनन्तरं एतत् भवति । 

किं तत् ? | अकाशशरोरम् अकाशएव शरोर" लिङ्ग" यस्य तत् ब्रह्म 

भवति-- सत्या सत्यानां मूत्तामूरत्तानाम् भ्राता स्वरूप" यतः तत्, 

प्राणारामं प्राणानाम् अ्रारामो यस्मिन् तत्, मनभ्रानन्दं मनसः अनन्द; 

यस्मिम् तत्, शान्तिसखं शान्त्या सख्दम्, अमतम् साघकसत्रिधा- .. 

विति शेषः । | 

४ । “सब्यै' खख्िद ब्रह्म तच्जलानिति (२।९११)* इति कारण- 

ब्रह्मो त्पन्र' जगत् कारणेनाभिन्नमावेन खितं, तवूप्ररण्या चेष्टाशोल- 

मिति कारण ब्रह्म प्रेरकत्वेन सर्रिधाप्य यदुपासनं विहितं, सत्यैत्र तस्य 

जियोम' विदधाति मनोमय इति। एषमे मम भाता भन्सर्यामौ 

सनोमयः मनखपाधिकः मनसः प्रेरयिता, प्राण्शरोरः. प्राण्णव शरोर 
प्रकाशखान' यस्य, भारूपः सव्वेप्रकाश्रकः, सत्यसङ्कस्पः भवितथसङ्कल्यः, 

माकायातभा भाकाशस्रूपः, सव्यैकमना सव्बाणि कक्माणि यतः यस्खिन् 

येन स-तच्छ-तज्ञ-तदनलत्वात्, सव्वकामः सब्ये' कामा; यतः यस्िम् 

येन स, सव्यमन्धः-- सर्ववे गन्धाः यतः यस्मिन् येन स, सव्वैरसः-- स्ये 
साः यतः; यक्षिन् येन स, सम्बेम् इदम् भ्रभ्यात्तः अमि सव्यैतः 
भातत; प्रासः सव्ये खवभे खापित सेनेति भावः, वाको वाङ्निष्यस्ति- 

गॐ 



२१०  वेदानसमम्बयः। (इ | 

एष स भात्माऽन्तददयेऽणौयान् ब्रौषर्व्वा यवादा सघ- 
पादा श्चामाकादा श्यामाकतण्डुलादा एष स भत्मान्त- 
छंदये ज्यायान् पृथिवााज्यायानन्तरिचाच्ाायान् दिवो 
ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः । 

सर्व्यकनग्धा सर्व्वकामः सर्व्वगन्धः सव्वरसः सव्वंमिद- 

मभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तषटदय एतद्रह्येत- 

मितः प्रेल्याभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादञ्चा न विचि- 

कित्सास्तौति इ स्म्राह शारख्डिल्धः शाणिडिद् : । 
छा २।५।१४।२--४ । 

विरहितः किना वाङ्निष्यत्या सव्मै करोतोलि भावः, अनादरः सन्म 

विरहितः सव्वानपलः । 
यं सूच्छछाटपि सूच्छः ज्यायसो ज्थायानित्याह एषषद्ति। एषम 

मम श्रावका भ्रन्तर्यामो न्तदये छदयमध्ये ब्रो्ेः वा, यवात् वा, 
सपात् वा, श्याराकात् वा, श्यामाकलण्डलात् वा अरणोयान् अशुतरः 

अतिसुच्छः। तथा एष भे मम भामा भन्तयामो भन्तद्क दये इदयमध्ये 

एथिव्याः ज्यायान् वषहत्तरः, अन्तरित्तात् श्राकाशात् च्यायान्, दिवः 

च्यायान्, अन्येभ्यः लो केभ्यः ज्यायान्। 

एष सव्यकश्मा सव्यैकामः इत्यादि पूव्वेवत्। पुनरक्षिरेतद्रूपे- 
ओोपासनस्य सब्धैन्रावधारणस्य च कताधंताहेतुत्वात्। भन्तश्ुदये 

ददयमष्ये एष मे मम भाता अन्तर्यामो, एतत् ब्रह्म -““सबव्यै' खख्िद' 

ब्रह्म” इति --सब्यैमा मन्ध न्तभूंय विश्यमानम् । एवम् चामा परा- 
त्मानम् इतः प्राघः- तेनान्बारूढ्ः ( ३।५[६९ ए] ) इति यावत्--ष्ं 

प्रेत्य भस्माज्ञोकात् प्रस्था भअभिसब्चवितास्मि-- भि तदाभिसुख््येन 

लदटनुग्रेग सम्भविष्यामि--यधाक्रतु यथोपास्नम् (२।११) इति शेषः- 

इति यस्य साधकस्य वेदनम्, भचा खत्यः ख्यात् ठवस तधा, चत न 



र १1 भगवदह्लौ ! २१९ 
५ । पणं मदः पृर्षमिदं पूर्णात् पुमुदच्यते ! 

पुशंस्य पुणंमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ह ७।१। 
६१ य एको जालवान् ईशत ईशिनीभिः 

सर्व्वीज्ञोकानोशत ईशिनौभिः। 
य एवेक उङ्कवे सम्भषे च 
य एतदहिदुरच्छतास्ते भवन्ति ॥ 

विचिकितसा संशयः भस्ति इति इ किल शाख्यः पह सम उक्ष 

यान् । दिरभ्यास भादरार्धः। दयं शार्डित्यविद्या । “तामैश्बवपरां 
काश्यपः परत्वात् । २९ ।» “श्राकेकपरां वादरायशः । २०।” “उभय- 

पर! शाष्िष्यः शब्टोपपस्तिभ्याम् । २१ । “भजनोयेनाहितोयभिदं 

छत्श्ञस्य तत्खखरूपत्वात् । ८५ ।'* इत्येतषां शार्डिच्यसूदाणां नियोगो- 

$ध्यायप्रपूर्तौः । 

५१। सब्वालोल सव्यैगतं सव्येमाकन्धन्तभूय विद्यमानं ब्रद्मंकभेवेति 
प्रतिपादयति पूणमद इति । भदः विप्रक्ञष्ट सर्व्वातोतं ब्रह्य पूपं व्यापि 
निरन्तर निरूपाधिकच्च ; षदः समोपय्ं प्रतिद्टदयस्थपरासमरूपि ब्रह्य 

पूरं व्यापि निरन्तरं निरुपाधिकश्च-नेदं ज गदावहायत्वादपूष्त्वात् । 
पूर्णात् सव्वातोतसव्यैगतोभयसम्िलनात् पूणं सव्यैमन्तमूय वत्तंमान 
भगव त्तया प्रख्यातं ब्रह्म उदच्यते उडच्छति-- प्रतिदृदयं विद्यमानमपि 

लद लौत्ब वत्ते मान" सत् सव्यैमामन्यन्तभूय प्रकाशसै। एवं तेविध्यन 
प्रकाशमान ब्रह्म युगपदुपासनाथं ग्रहोतुमशक्यत्वात् यदि प्रतिषटदय- 
गतं ॑ ब्रह्मेव श्ह्नाति साधकः साधनाभ्यासहेलोः किमस्ति तव 

दोषसम्भावना १९ तदु्षरे खतिराह--पूषस्य सव्धातोतस्य पूरं 
सरव्वान्तभौवकम् श्रादाय यत् अवथिष्यते प्रतिद्कदयगतं ब्रह्म तत् 
पूर्मेव । पूरखंस्व पूखतायान जातु धारणाभेदात् कापि ्षतिः। 

६। भगवक्ल' परात्ममः स्छ्टयति य इति ।` यः एकः जालतान् 



२१२ वैदान्तसमन्वयः । [ ९१ ५। 

एको हि शुटरो न हितौयाव तद्यु- ` 
यद्रमाह्लोकान् ईशत ईशिनीभिः । 
प्र्यड्जनां सिष्ठति सश्ुकोपानकाले 
संरञ्य विष्वा भुवनानि गोपाः ॥ 

विश्वतश्च्तुरत विप्वतोसुखो 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् । 
संबाडभ्यां धमति सम्यतते 

दयावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ 

यो दवानां प्रभवस्चोहवश्च 

विभ्वाधिपो द्रो महभिः । 

मायो $भिनोभिः खशक्तिभिः दै शते टे नियच्छति । कान् ? सव्धान् 
सीक् शशो भिः शेणते। उडवे विभूतिविस्तारे सम्भवे भाभप्रकाये 

यः एकः एव । य: एतत् भवि कारित्वं तस्य {विदुः जानन्ति, तं अता 

विकारातोताः भवन्ति । 

एक इति । यः इमान् लोकान् दशिनोभिः खशक्तिभिः देणे, 

शष्ट, सरद्रः हि यतः एकः, ततः हितोयाय हितीयः न वतर्, नै 

सोकव्यैन्ति ब्रह्मविदः । प्रत्य सर्वेषाम् भभ्यग्नरः सन् स तिष्ठति ; 

अन्तकाले प्रलये स जनान् सश्ुकोप संहृतवान् ; विश्वा विश्वानि 

सव्यणि भुवनानि संख्ल्य स गोपाः गोप्ता रसिता । 

विश्वत इति। स ॒विग्वतच्ुः- सब्यैप्रािगतानि चशुष्यस्येति 
विश्ठतखश्लुः--एवसुष्तर । उत पपि च विश्वतोमुखः, विश्षतोवादुः, 

उत अपि च बिश्वतस्यात्। स एकः देवः खावाभूमो दाश्च भूमिश्च 
जनयन् वाद्भ्यां दिपदान् मनुष्यादन् संघमति संयोजयति,पतवै; चके 

पर्तिणः संघमति । | 

इति यः विश्वाधिपः विश्व॑स्य पालयिता, मरतिः स्वैश्च, 



(= भगवदक्ी | ̀  ̀ | २९३. 

 हिरण्यगमभे जनयामास पवय 
सनो बुद्धा शुभया संयुनक्ष् ॥ ` 

यातैरुद्र शिवा तनुरघोराऽपापकाशिनौ | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशम्तामिच्ाकशोहि ॥ 

यामिषु गिरिशन्त इस्ते विभरष्यस्तवे ! 

शिवां गिरिकरतां कुरु मा हिर सौः पुरुष जगत् ॥ 
ततः पर ब्रह्मपर वश्न्त 

यथानिकायं सर्व्वभूतेषु गुदम् । 
विभ्वस्येकं परिषेष्टितार- 
मौोश' तं ज्ञाल्ाऽखताभवन्ति.॥ 

शद्रः देवानां प्रभवः उत्प्तिरेतुः उद्व: शेषखवयषेतुः, पूव्' खष्यादौ 

हिरण्यगभ ब्रह्माणं जनयामास, स नः अस्मान् शमया कल्थाग्मय्या 

बुद्धया संयुनक्तु सम्पन्रान् करोतु | 

येति। ेसद्र,याते तव शिवा मङ्गलमयो, अघोरा सोम्या, 

अपापकाथिनो पुख्ाभिव्यक्तिकरो तन्; खरूपं तया शन्तमया सुखमया 
तजुवा खक्पेण, हे गिरिशणन्त--गिरौ खित्वा शं सुख' तनोतोति-- 

परभिचाकशोहि अभिपश्य निरोत्तस्व खेयखा नियोजयश्छ । 

याभिति। ईहे गिरिशन्त, भस्तवै चेषं याम् इषं वाणं हस्ते विभि 

धारयसि, ह गिरिर गिरेः जातः, ताम् इषं शिवां मङ्गलमयीं कुरु 

पुरुष जोव" जगत् विग्ड' च मा हिंसोः। 
 ततद्रति। ततः पुरुषयुक्षजगतः पर' चेष्ठ, ब्रह्मपर" ब्रह्मणः 

 डिरण्रग्मौत् परं, ठषन्तं महान्तं, यथानिकाय यथाशरोर' सव्यैभ्रूतेषु 
गदम् भन्तरवस्थितम्, विण्डद्य एकर परिवैश्टितारं निखिलः विग्डम् 

भाश्नन्धन्तभेय वन्तं सान, तम् थम् देष्डरं ज्रात्वा मखतः विकारातोताः 

भवन्ति । स. 



२१४ | वैदान्तसमन्बयः । [ € च। 

वेदाहमेतं पुरुष महान्त 

मादिल्यवथं तमसः परस्तात् । 
तमेव विदित्वाति ख्ल्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतैऽयनाय ॥ 

यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चि 

खस्मान्नाणोयो न न्यायोऽस्ति किञ्चित् । 
ठरत्च इव स्तब्धो दिवि तिष्ठवल्येक- 

स्तं नेद पूणे पुरुषेण सब्वम् ॥ 
ततो यदु्तरतर तदरूपमनामयम् । 

यणतदहिरखतासतं भवन्दय- 

थेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 

वेदाशमिति। तमसः भक्लानात् परस्तात् अतोतम् भरादित्यव 

प्रकाशरूपं महान्तम् एतं पुरुष' परापरप्रकतिपरिष्वक्षारम् अदं वेद 

जाने। तं पुरुषम् एव विदित्वा ज्ञात्वा भति त्युम् एति खत्यम् 

अत्येति अतिक्रामति अयनाय परमपदप्राप्षाय अन्धः पन्थाः तजन्नारूा- 

हिना अपरः उपायः न विदयते । | 

यस्मादिति) यस्मात् परमपुरूषात् पर" अष्टः न अपरः किञ्चित् 

स्ति, यस्मात् न भ्रणोयः म सुच्छतरः, न ज्यायः न ह्रः किञ्ित् 

भस्त, दिवि चोतनशोले से महिश ठच्च द्व स्तब्धः भवाको, एकः 

पसष्ायः तिष्ठति । एवम्भृतेन सेन पुदषेग्य परापरप्रक्षतिपरिष्वक्ना 

षद" सव्ये पूणम् नैरन्तर्ये व्यात्तम् । 
तत इति । ततः प॒रुषयुक्षजगतः उन्लरतर' भतोल यत्, तत् 

अरूप रूपादिरहितम्, भ्रनामयं तापरह्ितम् । एतत् परतन 

विदुः जानन्तिये, ते अश्ता विकारालोताः भवन्ति, भथ इतरे तदन- 

मिना दुःखम् एव भपियर्ति प्रा्रुषन्ति। 



प्र अ] भगवदश्चो | #॥ २१५ 

सर्व्वाननशिरोगौवः सब्बभूतगुशाशयः । 
सव्वंव्यापौ स भगवान् तस्मात् सर्व्गतः शिवः ॥ 
महान् प्रभुर्वै पुरुषः सच्वस्येष प्रवर्ष॑कः । 
सुनिमलामिमां प्रा्तिमौशानो ज्योतिरव्ययः ॥ 

अङ्कष्ठमाज्ः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदाजनानां इदये सन्निविष्टः । 
दा मन्वौशो मनसाभिकप्तो 
यणएतदिदट्रखूतासतं भवन्ति ॥ 

सह खशौर्षाः पुरुषः सहखाचः सहस्रपात् । 
स भूमि विश्वतोहत्वा अल्यतिष्टदशाङ्कलम् ॥ 

सब्वेति। सर्व्वाणि श्राननानि सुखानि शिरांसि मस्तकानि 

ग्रोवाश्च भरस्य इति सर्व्वाननथिरोग्रोवः, सर्व्वेषां भूतानां गुष्धायां बुश्लौ 

शेते इति सञ्यभूतगुष्टाशयः, सव्वैव्यापो स भगवान् सव्वं खयपूकैः, 

तस्मात् कारणात् स सव्येगतः निखिले जगति प्रकाशमानः गवः 

मह्लखरूपः । 

म्ानिति। एष महान् प्रभुः समथेः पुरुषः परापरप्रज्ञतिपरि- 
व्वक्घा स्वस्य श्रन्तःकरणस्य प्रवत्तकः प्रेरयिता इमां सुनिर्मलाम् भति 

विशुद्धां प्रासि' परमपदप्रासिम् देणानः शिता नियन्ता, श्योतिः 

प्रकागशरष्रूपः, अव्ययः भपक्षयविरहितः । 

भ्टेति । अङुष्टमातः शछृदयरन्धुपरिमाशः इदयाकाशव्यापो 

पुरुषः; अन्तरात्मा सन् सदा जनानां हदये सन्निविष्टः । इदा भगुरागे् 

मनसा मननेन स मन्बोशः च्रानेयः पभिक्लृषः मभिसुखोक्षतः मभिष्यक्षः। 
यः एतत् तस्व' विदुः जानन्ति तै भता; विक्षारातोताः भवन्ति । 

सहस्रशोषा इति । परुषः षडसरथोर्घाः--सहसाणि अनन्तानि 
गोषाणि यस्य,-एवमुसरब- स्सा सङखपात्। र विष्ठतः 



२१६. ॥ नेटान्तसमन्वयः । [९७ म, 

पुरुष एवेद प्सव्वं युतं यश्च मब्यम् । ̀ 
उताखतत्वस्येशानो यदन्नेनातियेहति ॥ 
सर्व्वतः पागिपादन्तत् सव्वतोऽधिभिरोसुखम् । 
सर्व्वतः शरुतिमक्लोक्षे सर्व्वमात्रत्य तिष्टति ॥ 
सर्ववेन्द्रियगुणामासं सर्व्व न्द्रियविवच्जितम् । 
स्वस्य प्रभु मौशान' सर्व्वस्य शरण" सुषत् ॥ 
नवद्वारे पुरे देष्टौ इछसोलेलायते बहिः । 

वभौ सब्वंस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 

सत्यैः भूमि" हत्वा व्याप्य दशाङ्गुलम् अत्यतिष्ठत् अतीत्य अतिष्ठत् । 

दशाङ्ग.सर्मित्यविवक्तितमनन्तल्वमेवाभिप्रेतम् । 

परुष इति । यत् भ्रूतं, यत् च भव्य भविष्यत्, यत् चद्द 

बन्तंमान' तत् सन्पै पुरुष; एव, ततएव कालच्रयस्य तदत्ति विषयाणाश् 
प्रठत्तेः। यत् अब्रेन भतिरोहति वदते तस्य, उल अपि च असूतत्वस्य 

देशामः नियन्ता सः । 

सव्वेत इति । तत् परतच््व' सव्यतः पाणिपाद सनव्मैतः अल्ति- 

शिरोसुख्म्--भक्षौणि शिरांसि सुखानि च यस्य-सव्वःतः च्.तिरवु. 

खव्वत्, लोके विसुवने सव्व म् भवत्य आच्छाद्य. तिष्ठति । 
सर्व्वेन्द्रियेति । सर्व्वेषाम् इन्द्रियाणां गुष्णनां दश्चनखवणादोनाम् 

भाभासः क्रियाप्रकाश्षः यतः तत् सब्बे न्द्रियगुणाभासं, सखयन्तु सब्वे'न्द्रिय- 

विवर्तं सव्व विधकरणरद्ित, सर्व्वस्य जगतः प्रसुम् अधोश्डरम्, 
दशाम" नियन्तु, सव्व ख्य शर अाखयः, ठदत् कारणं च । 

नवहार इति । शिरि सप्षहाराख्ि हे वाचो दति मवद्ार 
परे टेटे देषो जवः खः सन् पराग्मना णकः खन् तवमेरष्णया बहिः 
लेलायते विषयग्रह्ण्ाय चञ्चलो भवति। सतु प्रात्ना सर्ग्यस् लोकस्य 

 खावरख्य चरस्व च वभो अशिता नियन्ता । 



श्य।] मगवदश्लौ । | २१७ 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स णोत्यकणः । 
स दे्िवेय नच तस्यास्ति बेन्ला 

तमाया पुरुष मश्ान्तम् ॥ 

अणोरयगौयान् मतो मषहौया- 

नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्ोः । 

लमक्रतं पश्यति वौ तभोको 

धातुः प्रसादात् महिमानमौशम् ॥ 
वेदाहमेतमजर पुराणं 

सर्व्वात्मानं सव्वेगतं विभुत्वात् । 

भपाणोति। अपारणिपादः करचरणरद्ितः अथच जवनः दूर- 
गामो ग्रद्टोता सव्येग्राहो सव्यैगशक्तितात् ; श्रचन्तुः चक्तुरदधितः श्रथच 

पश्यति, कणः कणरद्ितः अथच णोति, श्रानस्वरूपलात् ; दयं 

ज्ञातव्यविषयं स वेत्ति--श्रमनस्कोऽपोति ओेषः- सव्येश्नत्वात् ; न च 

तस्व वेत्ता क्नाता श्रस्ति सव्वेप्रकाशकत्वादाननग्याश्च । तं महान्तं पुरूषः 

परापरप्रकषतिपरिष्वक्तारम् अग्रं प्रथमं-सव्यैकारणत्वात्--भरादः 

ब्रह्मविदः । 

शरणोरिति। अणोः सच्छ्ात् रपि भणोयान् सुच्छतरः, महतः 

वहतः भपि महोयान् हडश्सरः, भासा परासमा भस्य जन्तोः प्राखि- 

` जातस्य गुहायां ददि निहितः खितः। तम् भक्रतुं विषयभोग- 

सङुरूपरहितं, महिमानं ददिक्षयरडितम्, शम् ईष्वर' धातुः सव्यै- 

भियन्तुः प्रसादात् भनुग्रहतः जनः प्रश्यति, पश्यन् वबोतशोकः भोक- 

 गदहधितः भवति। 

वेदाशमिति। विभुत्वात् भाकाशवदयापकत्वात् एतम् सजरं 
परिणामधन्धवच्जितं पुराणं पुरातने, सव्यामानं सन्वेघामाकभूलं, 

२८ 



‰^ 5. वैदान्तसमन्वधः 
। ¶म् | 

५ जन्य निरोधं प्रवदन्ति वस्य 

ब्रह्यवादिनोऽमिवदन्ति निलयम् ॥ 

¶्वेत ३।१--२१। 
७। य एकवर्खाबिद्धा शक्तियोगा- 

दर्णाननैकान् निडितार्थो दधाति । 
विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः 
सनो बुद्धा शुभया संयुनक्तु ॥ 

तदेबाग्निलदादिलयस्तदायुस्लदु चन्द्रमाः । 

तदव श्रुक्रं तद्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः ॥ १वेत ४।१।२ 
८। यो योनिं योनिमधितिष्ठलेको 

यस्िच्चिदं सञ्च वि चेति सर्व्वम् । 
मव्यैगमतम् ईैगम् ब्रं वेद जानामि-- धातुः प्रसादादितिभेषः ; यस्य 

जन्मनिरोध' जग्भामावम् अरजत्वं ब्रह्मवादिनः प्रवदन्ति, नित्यंचयंत 
अरभिवदन्ति नमस्कार्व्वन्ति। 
 ७। तस्यैकल्वं ख्वशक्था बहत्वो तपादनच्धाभिदधाति वणक दहि । 

यः एकः श्रसदायः, श्रवणे; भेदसाधकवगैरहिलः, निहिताथैः लिः 
प्रग्रोजनः-- श्हौतप्रयोजनः स्याथ निरपत्तः-- बडधाशक्तियोगात् भन. 
कान् वर्णम् शुङ्कादिरूपाब् दधाति विदधाति, सदेवः श्रादौ अद 
विण्ठभ् एति प्राप्रोति खसम्बन्धेन प्रकटयति, भन्ते लयकाले चव्येति 
संहरति। सनः अस्मान् शुभया बुद्धया संयुनक्गु संयोजयतु । 

सव्यस्य ततेखरूपत्वात् तेनाभिश्त्व' वयति तदेकेति । तत् 

परतत्त्वम् एव भ्रग्निः, तत् एव भादित्यः, तत् एव चन्द्रमोः, तत् एकं 
शक्रं शं, तत् ब्रह्म सव्यान्तभौवकम्, तत् भाः जलम्, तत् प्रजापति 
हि रखगभेः । 

 २८। खशक्यधिष्ठाठलेनं ब्रमण भगवक्य' निर्णीयते यश्ति। यं 



१ भगवहन्लौ । ` २१९ 

 तमौशानं वरदं देवमीद्याम् ` 
निचाध्येमां णान्तिमिल्न्तमेति ॥ भवेत ४।११ । 

< । यो दैवानामधिपो | 

यद्धिंल्लोका अधिश्रिताः 

य ईशेऽस्य हिपदश्चतुष्यदः 
कसौ देवाय हविषा विधेम ॥ 

* सूच्मातिसृच्छं कलिलस्य मध्ये 

विश्वस्य खष्टारममेकरूपम् । 

विप्वस्येकं परिषेष्टितारं 
न्नात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमति ॥ 

एकः योनिं योनिं मूलप्रकत्यवान्तरप्रकतोः भ्रवितिष्ठति, ददं सब्यै 

यस्मिन् समेति सङ्गच्छते च, व्यति लये प्राप्रोति च, ते वरदम् अरभोष्ट- 

प्रदम्, ईद्य' स्तुत्यम्, ईैशान' नियन्तार' टेव निचाय्य अ्परोक्लोक्घत्य 
श्रत्यन्त' सव्येनिहत्तिकर' यथा स्यात् तथा इमां प्रत्यत्तां शान्तिम् एनि 

ग्राप्रोति। 

2 । मगवच्वं तस्य वणंयति यद्ति। यः देवानां ब्रह्मादोनां 

अधिपः खामो, यस्मिन् लोकाः भधिखिताः, यः शरस्य दिपटः चतु- 

ष्यदः मनुष्यादेः $थ दष्टे तान् नियच्छति, तस्मै कस्मे--कं सुखं स्मेभाव- 

ग्छान्दसः- काय सुखसख्छरूपाय देवाय हविषा पूजोपह्ारेण विधेम 

परिचरेम । | । | 

 सूश्मेति। कलिलस्य सङ्कटस्य गहनस्य श्थुलसू चादि घटितस्व 

` मध्ये सूच्मातिसख्यम् भ्रतिसूच्छत्वात् तत्तत्प्रविष्टम्, अनेकरूपं विविध- 

खरूपं तस्षदमुरूपप्रकटितात्स्वरूपं, विष्ठस्य खारम्, विश्वस्य परि- 

वे्टिलार' तदन्तभूय विद्यमान शिवं मङ्नलसख्वरूपं न्नात्वा विदिता 

अस्यन्तं यथा स्यात् तथा शान्तिम् एति प्राप्नोति । 



२० वेदागन्तसमन्वयः । क्म, 

स एव काले भुवनस्यास्य मोप्ता 
विश्वाधिपः सब्वभूतेषु गृ: । 
यस्मिन् युक्ता ब्रह्मषयो देवताश्च 
तसेवं ज्ञात्वा खल्यपाशाभ्क्िनित्ति ॥ 

घछतात् पर मण्डमिवातिसृच््म' 

ज्ञात्वा शिवं सव्वभूतेषु गूढम् । 
विष्वस्येकं परिषैशटितार ~ 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सव्वंभागैः ॥ 

एष टेवो विष्वकम्मा महात्मा 

सदा जनानां हदये सचिविष्टः 

हृदा मनौषा मनसाभिक्प्तो 
य एतदहिदटुरखतास्ते भवन्ति ॥ 

सणएसेति। सएव काले प्रकाशमानस्य श्रश्य भुवनस्य गोप्ता 

रस्तिता, विश्वाचिपः; विण्वस्य पालयिता, सव्वभूतेषु गूढः प्रच्छन्रभावषे- 

मावस्ितः, यस्मिन् विष्वपतौ ब्रह्मषेयः देवताः च युक्ताः योगसम्भ्नाः 

एकौभाषैनावख्िताः, तम् एवम् रएवभ्रकारेण न्नात्वा विदित्वा खत्यु- 

पाशान् खल्युबन्धान् छिनत्ति छिन्नान् करोति । 

तादिति। छतात् परं तदुपरि विद्यमानं मण्डं ततृसारः दव 

अतिसच्छं, सव्येभ्रूतेषु गढ", शिव मङ्गलस्वरूप', विश्वस्य एकं परि- 

वेश्टितार', देव" श्रात्वा विदित्वा सब्यैपाणेः स्वबन्धने, मुष्यते सुक्ो 

भवति। 

एष इति । एष देवः विण्वकम्मरा विश्लं क्रियत इति विश्वक््ा 

विण्ठस््रष्टा, महाता महान् चासौ राला चेति सव्वैव्यापौ, सदा 

नित्यकालं जनानां ह्रदये सच्रिविष्टः सम्यक् प्रविश्य स्थितः, बरदा 



9१५ भगवदनज्ञो । ̀ ` र्रर 

यदाऽलमसन्न दिवां न रातरि- ` 
न्नं सन्न चासंख्छिव एव केवलः । 
तदक्षर तत् सवितुव्वरेण् 
प्रज्ञा च तद्धमात् प्रता पुराणौ ॥ 

प्रवेत ४।१३२-- १८ । 

भनुरागेण, मनोषा विवेकेन, मनसा मननेन स्ानयोगेन भभिक्गुषः 
अभिमुखोक्षतः--श्रकाश्ितोऽखण्डे करसत्वेनाभिव्यक्षः' । यत् एतत् 

तत्रं विदुः जानन्ति, ते अगताः विकारातोलताः भवन्ति । 

यदेति । यदा श्रतम; तमसोऽल्पत्वम् ख्ष्टेः प्राक्रालः अभवत्- 

^नमभ्रासोत् तमसा निगूदृम्” ( १०्म, १२८स्, श्षटक् ) इति यत् 

खष्टेरग्रे तम भ्रासोत् तत् खष्् श्ुखे भर्पमभवत्-; तत् तदा न राजिः 
न दिवा-- “तदिन रा्रया श्रक्क श्रासोत् प्रकेतः” (रेऋक् ) इति, 
न सत् श्वासौत् न च श्रसत्--“नासदासोन्नो सदासोत्तदानोम्" 

(१ऋक्) इति । यदि किमपि नासोत् तदा कथं ृष्टिरभवत् ? 

केवलः सहायः श्ररैतः शिवः-- “प्रपञ्चो पशम: शिवोऽदहेतः (२१५६९ ए) 

---एव श्रासोत्--“शआरानोदवातः खघया तदेक तस्माद्ान्धत्र परः 

किञ्चनास” ( रज्ग्क् ) एति। तत् गिवतत्लम् अक्षरम् अविनाशि, 

भतणएव ष्टः प्रागपि भ्रासोत् । “तम भ्रासोन्तमसा निगूढम्?” इति 

वचनेन तदक्तर' तमःखभावमिति स्यात् संग्यस्तत्रिरसनायाह--तत् 

सवितुः प्रकाशसभावस्य सवथस्य वरेण्य भजनोयम् । ^न राच्या 

अङक प्रासोत् प्रकेतः" इति कुतस्तत्प्रकाशिका प्रत्रा भासोत् ? तस्मात् 

शिवतच्वात् प्रन्ना च प्रता। किमेषा प्रन्ना ततो भित्रा? तथा 

सति “तदेकं “केवलः इति न सिच्चाति। भतपएवाषह-पुराखो। 

 “^प्रानोदवात' खधया” इल्युक्तत्वात् प्रन्नव तस्यामखरूपभूता-खमा- 

कान' परातानम् दधाति धारयलौति बुरस्पत्या खधा, तथेव बुत्पा- 



२२२ वैदटान्तसमग्ययः । ` {स्ह र। 

१० । यो योनिं योनिमधितिष्टत्येको ` 
विश्वानि रूपाखि योनीख्च सववाः । 
ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमगे 

स्नाने व्विभ्तिं जायमानञ्च पश्येत् ॥ 
एकैकं जालं वद्धा विकुव्वै- 
व्रस्मिन् चेच संहरत्येष देवः । 
भूयः खषा पतयस्तथेशः 

सव्वांधिपलयं कुरुते महातमः ॥ 

दिता जिष्वैक्ली जलमिद्यस्या शथे र्षः प्राक् खरूपभूतया प्रन्न- 
याऽऽसौत् तत् परतत्चमतश्राह--खतिः--श्रह्म वां इदमग्र भासो 

तदासानभेवावेत् धष त्रश्मास्मोतिःः ( ८।१२ ) षति। अतएव ॑च 

खटटिकाले प्रान्नदरत्यस्य संन्ना। 

१०। सब्धभावार्नां श्नानप्रवत्तंकाना्धोत्पादयिदटत्वेन तस्य भग- 

वच्छ द्रढयति यडटि। यः एकः योनि योनि प्रज्त्ववान्तरप्रक्षलौः, 

विश्वानि सर्व्वाणि रूपाणि रोहितादोनि, सर्व्वा; योनौ प्रभवखानानि 

अधितिष्ठति, यः भगे ऋषिसग्प्रदायप्रवत्तनस्यागरे प्रसूत खेनेवोत्पीरि ` 

तम् ऋषिं कपिल सां ख्यशास्रप्रथितारं ज्नानैः खोपदिष्टं; विभति 

धारयति पोषयति । कथम् ? जायमानम् उन्तरोत्तरखषिवंशामु- 

क्रमेणा विभूवमानं च ल पश्येत् इति । 

एकौकमिति। एष देवः भस्मिन चेतरे प्रकतौ एकौकं प्रत्येकं जालं 

--जलति जोवति भ्रभेनेति जालं--जौगबुन्नोपाटानं बहघा नानाप्रकारं 

विङुव्यैन् परिथामयन् संहरति भानि विशोनं करोति । भूयः पुन 

ष्टा संहनपटाघेजातम् भाविच्कत्य पतयः मरोौष्यादयंः प्रजापतयः 
ये तान् तथा श्जन्ति1 तनः महाका महान् प्रासा सव्यव्यापौ 

पर्णि ईशः सव्येभियंग्ता सन् सर्व्थाधिवत्यं कुरते । | 

॥ 



८ ९)  सगबजलो । २२ 
सव्वा दिशजद्ंमधश्च तिव्क् ` 
प्रकाशयन् भाजते यदनद्ान् । ` 

एवं स देवो भगवान् वरेण्यो 
योनिखभावानधितिष्ठल्येकः ॥ ` 

यच्च खभावं पचति विश्वयोनिः 

पाच्यांश्च सव्वान् प्ररिणामयेद्यः । 
सव्वसे तदिष्वमधितिष्टल्ेको 
गु गाञ्च सर्व्वान् विनियोजयेखयः ॥ 

तदेदगुद्योपरनिषतमु गुद 
तद्रह्या वेदते ब्रह्मयोनिम् । 

सर्व्वा इति । ऊहम् भ्रधः तिक् च सन्धः दिशः प्रकाशयन् 

यत् उ यधा अनङ्ान्-भनः कट ग्रहचक्ररूपं वहतोति- श्रादित्यः 

भ्राजते दौपिमाम् भवति, एवं स एकः वरेण; भजनोयः भगवान् 

देवः योनिखभावान् प्रक्षतिगतान् स्वभावान् अआमसंखष्टभावान् 

अधितिष्ठति। 

यद्वेति । यत् च यस्मत् च~--योनिखमावानधितिष्ठतोति- 

डतो; यः विशखयोनिः खभावम् भनम््यादेरोष्ययादिकं पचति निष्यार- 

यत्ति ; सर्व्वान् पाच्यान् परि्यामयोम्यान् एधिव्यादोन् परिण्टामयेव् 

` घथाप्रयोजन' त्सद्रूपैण प्रकाशयेत् । य ठकः सन् सन्येम् खतत् 

विश्वम् अधितिष्ठति, सर्व्वान्, गुणान् सस्वरजस्तमोखूपान् च अथा- 

प्रयोजनः विनियोजयेत् । तसातत्येनार्गुठाने लिङ निभेधात् प्रयोज- 

नाशुखारतोऽनुानेऽब लिः । परे शान्धयः । 

वदिति 1 तत् पशतत्त' बेदगुहधीव निषतेश्च वेदगुन्चाखामूरुपनि- 

षदश्ेति तासु गदु बरच्छशमाकेनोवसखितं, अद्ययोजि' बेदप्र्रत लल् 
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ये प्व देवा ऋषयश्च तद्िदु- 
स्ते तन्मया अर्ता वे बभूवुः ॥ 

पवेत ५।२--६ । 

११। तमीश्वराणां परमं मश्ष्वर 
तं देवतानां परमश्च देवतम् । 
पतिं पतीनां परमं परस्तात् 

विटाम देवं भुवनेशमोष्यम् ॥ 

न तस्य काय्यं करणञ्च विद्यते 

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 

परास्य शक्तिविविधैव शरूयते 

सखाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च ॥ 

तद्या हिरण्यगभः-शश्वरानुग्टषटोता बुहिः-बेदते वेत्ति जानाति 
पूर्व्वे ये देवाः ऋषयश्च भासन् ते तत् विदुः जानन्ति। तल्मयाः 

तदाकभरूता; वै पुनः अर्ताः विकारातोताः--भ्रमरणधर्माणः-- 

बभ्रवः । | 
११। भगवतः साल्लाप्रत्यक्षतवं विहणोति तमिति) ईश्वराणां 

वेवस्वतादोनां ्षमताथालिनां तं परमं महेश्वरम्, देवतानाम् इन्द्रा 
दौनां तं परमं च देवतम्, पतोनां प्रजापतोनां तं पतिम्, परस्तात् 
परतः अक्षरात् त॑ परमं देवं दोतनस्वभावम्, इष्य सुत्य' भुवने" 
भुवनेश्वर' विदाम जानोम । ४ 

न तस्येति । तस्य कायं देह", करण' चश्वरादि च न विद्यते, 
तत्समः च भभ्यधिकः चन टृश्यते। अष्य विविधाणएव परा शकिः 

शयते वेदादिषु, सा च शक्तिः खाभाविको सख्रूपभूता श्रामबलक्षिया 

स्ानक्रिया चिच्छक्तिः, ब्शक्रिया क्रियादक्षः च। 
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न तस्य कश्चित् पतिरस्ि लोकै ` 

न चेशिता नैव च तसय लिङ्गम् । 
सकारण करणाधिपाधिपो 

न चास्य कश्चिञ्जनिता न चाधिपः ॥ 

यस्तुगनामभ इव तन्तुभिः प्रघानज्ञः । 
सखभावतो देव एकः सखमाद्रणोत् । 
स नो दधघाद्रह्माप्ययम् ॥ 

एको देवः सत्वेभूतेषु गृट्ः 
सव्वव्यापौ सर्व्वभूतान्तगाव्मा । 
कममाध्यक्षः सव्वभूताधिवासः 
साक्तौ चेता केवलो निगणञ्च ॥ 

न तस्थेति। लोकै तस्य कश्चित् पतिः न अस्ति, सुतरां न तस्य 

ईशिता शास्ता, न एव च तस्य लिङ्गम् अनुमापकं चिद्कम् ¦ स कारयां 

स्वेषां, करणाधिपाधिपः करणानाम् इद्दरियाणाम् अधिपानां तदधि- 

छात॒ण्णम् अधिपः प्रेरयिता, सुतरां न च भ्रस्य कञ्चित् जनिताजनयिता 

न च अधिपः ईैश्लरः। 

यद्ति । ऊणनाभः लूता तन्तुवायः तन्तुभिः खप्रभवैः इव, यः 

तु देवः खभावतः खरूपतः एकः सन् प्रधानजेः स्रशक्तिप्रभवेः नामरूपैः 

स्वम् श्रालानम् श्राठणोत् भाच्छादितवान्, सनः भ्रस्मभ्यं ब्रद्भाप्ययं 
ब्रद्मणि अ्ययं प्रवेश दधात्-लेटि-दघातु, 

` एकड्ति। एकः भसद्यं, देवः ्ोतनखमावः, सत्वैभूतेषु गृहः 
प्रच्छद्रभावैनावख्ितः, सब्वैव्यापौ सव्मैतोविसारो, सव्यैभूतान्तरामा 

सब्येषां भूतानाम् अन्तरासा भभ्यन्तर; भराका नियन्ता, कश्ाध्यक्तः 
क्यषा प्रवत्तयिता, सव्यैभूताधिवासः सन्मैप्राणिषु वसतोत्यधः, साकी 

२९ 
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एकोवभो निष्किवाखां बद्ूना- . ` 
मेषं वोज बद्धा यः करोतिः 

समात्मस्ध येऽनुपश्यन्ति घौस- 
स्तं षां सुखं शाश्वतं भेतरेषाम्ः ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनखेतानाना- 

मेकोबद्ूनां यो विदधाति कामान् ४ 

तत् कारण मांय्यव्रोगाधिगम्य 

च्नात्वा टेव मुच्यते सव्वपाओेः ॥ 

भ्वेत ६।६--१३ । 
१२। एको हंसो भुवनस्य मध्ये 

स एवाग्निः सलिले सच्चिविष्टः । 

सव्यैभूतानां द्रष्टा, चेता चेतायिता, केवलः निरुपाधिकः, निर्गुखः 
मत्वादिगुखरहितः! 

एकडति । एकः भ्रसहायः, वशो खतच्छ, निष्कियाकां कन्तुतव- 
विरदडितानां जोवानाम् एकः कोज. सूच्भूतं जोवनोपादामः अकथ 

विविधाकार' करोति। यें धोरा; बुडहिमन्तः तम् भामं पथन्ति, 

तेषां शपश्वतं नित्यं सुखः, न दतरेषाम् अरपरेष्पम् ¦ 

नित्वद्ति.। नित्यानां मध्ये यः नित्यः, चेतनानां जोकामां बध्यः 
यः चेतनः केतयिता, बह्कनां मभ्य यः एकः, कामान् सत्यान् यः 
विदधाति वच्छति, म ख्ययो गाध्िम्यं ज्ञानयोगीन प्राप्यं हेवं दोतन- 
खभावं, कारं सर्व्वेषां जनि, लत्. वरतलं नाला सव्यैपयन्नैः ` सत्प 
विधवन्धनेः सुते सुक्को भवति। 1 

- १२। परापरप्रक्धतिप्ररिष्वक्घतवा अमवन्त्व' वशयति चकष्लि । 
अस्य भुवनस् मध्य एकः; हंसः. परामाः। स ठक इष्निः, सएव सशि 

क. 
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समेव विदित्वाति खव्यमेति ` 

नान्यः पन्धा विद्यसे ऽयनाय ॥ 

स विष्वक्लदिष्दवविदाव्मयोनि 

कालकारो गुणे सव्वविखः 

प्रधानचेचच्नपतिगणेशः 
संसारमोश्चसश्ितिबन्धर्तुः ॥ 

स तन्मयो छत इईशसंख्छो 
ज्ञः सव्वंयो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईशर अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो शतुविद्यते ईशनाय ॥ 

जलै निविष्टः । तम् भगन्धादि परिष्वक्ञार' परात्मानं विदिला सखम् 

अत्येति अतिक्रामति, अयनाय परमपदप्राप्तये न भन्धः पन्थाः उपायः 

विद्यते । 

सष्ति। ख विश्वलत् विश्ठस्रषटा, विश्ववित् विश्वं धैत्तोति 

तत्स्यसव्येषिषयवैन्ता, भाल्योनिः स्वयम्भूः, आम्ना जोवानां योनिः 

प्रकाशख्ानम् अथवा आसा नोव: एव योनिः प्रक्षतिः यस्य सः, काल- 

कारः कालस्य कर्ता प्रवर्तयिता, गणो सव्धविधकल्थाणशुणसम्पब्रः, 

सव्येवित् सब्धैन्नः, प्रधानक्ते्रन्जपतिः परापरप्रज्ञतिखामौ, गुणः 

शुखानां सच्चरजस्तमसाम् ईगः नियन्ता, संसारमोक्षसखितिवन्धनदहेतुः 

संसारमोक्षखिविबन्धनानां कारणम् । । 

` सद्रति। स तश्जयः जगदासभूतः, अथच भरतः सविकारो, 

$णसंखः श एव संस्था संसानं तदरूपिषासम्रकाशः यस्य नियन्तुरूपेण 

नित्बप्रकाशमानः, न्नः ज्ञाता, सव्यैगः सव्य प्रविष्टः, भस्य मुवनस्य 

गोप्ता पालयिता, यः नित्यम् एव अष्य जमतः ईथे श्ट, भस्य 
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यो ब्रह्माणं विदधाति पुव्वं 
यो वे वेदांश प्रहिणोति तद्ये । 
तं ह देवमाल्मवुदिप्रकाश 

मुसुक््े शरणम प्रपद्ये ॥ 

निष्कल निष्कियं शान्त निरवदां निरञ्जनम् । 
अगतस्य पर सतं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥ 

पवेत €।१५-- १८ । 

जगतः गनाय नियमनायन अन्यः हतुः कारण कत्ता--तख्ते-- 

विद्ते। 

यदरति। यः ब्रह्माणं हिरण्यगभें पूर्वै सगीदौ विदधाति 

खजति, यः पुनः तस्मे ब्रह्मणे वेदान् च प्रहिणोति प्रचोदयति) 

शआरात्मबुद्धिप्रकाशम् आवन; नौवस्य बुद्धेः प्रकाशो यस्मात्, देवं 

दयोतनस्वभावं लम् एव मुमुक्षुः सुक्तोच्छु; सन् अहं शरण प्रपद्य 

गच्च्छामि। 

निष्कलमिति । निष्कलः निरवयवं, निष्कं कूटस्य, भात्य् 

प्रपश्चालोतं, निरच््ञन' निर्लपम्, श्रतस्य मोक्षस्य पर" सेत् परम धायं, 

दग्बेन्यन- दग्धानि इन्धनानि काष्टानि येन त॑ देदौप्यमानम् ्रनलम् 

द्व तम् अष शरगा' प्रपद्ये इति पूर्व्वेणान्वयः । 
१} 

#) {1 

18 ॥। 

एशवन्थवन्ल' हि भगवस्वम् । यदा संहतश्रश्यमावमनि विद्यमानः पर' ब्रह्म, ग तदा तडगवन्- 
संश्रया शब्द तश्न्यनिव्यत्वः भगवश्स्य मन्यते बह्मिः। स्व्वसमेग्रव्यं खस्मिन्नव्यक्रभावेन विदाने 

चत्, [जिज्ञास [किन्तन्न तस्य न्नानविषयम् ? यदि वदसि नेति, तख ज्ञानखङ्पथयाप्यनिरयत्व- 

मापतितम् । खमव्थषिवयक्षक्नागद्धे्दापि विद्यते, तेन न्न तस्य भगवस्वस्यापि नित्यम् । 

अतरवाष गतिः "ने नानास्ति किञ्चन! खयोः स सव्युमाप्राति य इह मानेव पशयति। 



इट । ] | ममवदहन्लो । ः | त र रद. 

एकपैवागुदटव्यमेतदप्रमयं प्रवम् विरलः पर भाकाभादन आत्मा महान् पवः। (४1१५) 

दरति। विशेषणान्धघ्रव्यानि नित्यभगवचछमेव दोतयनि । ये पनः ^यएकं वेरः (६।७)" इति 

सतिमुपेच्य मन्यन्ते सश्र्येडंहमवनमेद नामायमिति, ते पुनरे श्रव्या खामनिव्यल' सेसाध्य ब्रम 

एकधात्व' रचचन्ति) अन्तनिविष्टानमिनर््याणा तदतील्य तस् स्षाजिरपेचतत्वेन ग॒ कातु स्थितिरिति 

तेन॑ तस कूटस्थस्य नित्यापरिवक्तनौयस्य नानात्वमिति शिद्खान्तरवादरणौयः। अन्धधा “ते 

यदन्तरा तद्म” (३।१९) इत्यादिगुतीनां खाद्याकोपः। भवेचचेत् तयेचन्थविलतारे विपरिवत्तन 

समन्तमेव सत्वं विनश्येतेति श्ेयम् । तज्श्रानादनादिलेन तदिषयाः सन्मवन्ति, अती न जौवगती 

दोष्रासख्िन् वर्तन्ते । 

९।२। प्रतिहदय' प्रकाशमानमपि तदतौतत्वेन थत्र वस्ते ततरे ब्रह्मणो भमवरूमनुभ्यत 

इति दशयति प्रथमे दितौये च ववनर्मधे। दय नाङ्ष्टप्रमाश तत्पंरिमाखकत्वग्रहय' ततीऽपि 

मृक्ततवप्रद्भनाय। षदि निविष्टस्य चिस सन्निधौ न किमपि स्थूलः किनं सू्चित्सत्ा 

प्रतिमाति। सयः तत भासमानाप्यनम्सत्वमस्या बुद्धाबवतिष्ठते, तेन च सव्धकालनियन्तृतव' 

परुषशब्दवाश्यपरापरप्रक्ततिपरिष्वकतञ्च । गुषौ” (६।१२) एति कल्धाणगृशगणान्ं तश्विन् 

स्फुरण विनानलातु तम्य भगवतः स्ट प्रतिभाति। अतएव “ज्योतिरिवाधूमकः” “ङ्का 

वशम्” दति पुरुषविशेषणम् । “शान्त शिवमदेतम्” ( १,५[८्य] ) शत्यत्रादतविशेषरेन 

प्रदश्चैने णिवखषूपस् न कदापि भावान्तरतीपतिष्ठत इति । अर सणएवादययसडज्ः" इल 

तत्म्बद्पप्रदर्भनाय । स परात्मा शिव एव, अथापि न सन्त्र शिवस्वख्पं स्यष्टवाष्धंम किनि 

तम्य भगवच्चस्यापनाय तत्प्रकाशकविशेषभे रलुदयते, सर्वेषं तत्र यानां तन्पर लकल्वात् । यथेवाच 

“व्रह्मय निम्” इति विशेष साधकबुद्धौ वेदप्रकाशकलत्व तस्य भटिति प्रहास्यते, “कक्तारम्” 

दति विष्य मारापम्थानलम्, “प्राणः” इति विशेषश्च सातिशयप्रियतलम् । एभिर शेषषे- 

स्तख्म् व्रीडा तस्मिन् रतिसतन््मननादिगिरतत्वसल स्माव्यतै। भगवदाराधनया ततसास्यप्राप्तिख 

विशेषानुयद्' सूचधति ; तथेव निरञ्जनम् । 

९। ठतीधे व्याख्याता गुति्भाष्यकारषटदयमनुदत्य । भिवाचाय्यश त्वन्यथा व्याख्याताः 

तद्यथा--"श्राकाशत इत्याकाशः प्रकाश्श्चिदम्बरमुच्यते, नभृताकाशः, विशेषाभावात् । निखिल 

जगद ्डप ण्ड नि कुरम्बजलचिस्यामौया परममरक्ततिक्पा परसशक्तिरिं चिदम्बरमुच्यते। तत्सखरूपः 

ब्रह्म आकाशश्ररीरम्) परमप्रह्नतित्व' चिदाकाशस्य सन्वाख् वा इमानि भूतानि ाकाशार्दूव 

समुत्पद्यन्ते, भाकाश' प्र्स्त' यन्ति । भका वं नामरूपयोनिव्वहिता' इत्यादियुतिरिद्धम् । 

सत्यात्म सललाखश्पम् । प्राणाराम' प्राणः सकलाधारभूता चिदम्बरप्रकतिङ्च्यते। खरूपभूतायां 

तखामारामौ यख तत् प्राणारामम् । मनानन्दः सनस्येवानन्दो यस्य त वाह्यकरणे तक्मन- 

आनन्दम् । अतराप्यानन्द इति चिदन्बरप्र्गतिरुष्यते, तथा च गूयते (कोश्येवान्धान् कः प्राख्यात् 

यदेष भाक्ताश भामन्टोन खात् शान्तिसदद्ध' शिषतारम्पत्रम् । भतममादिमुक्षम् । शव 

सश्िदानन्दपरमाकाशस्वरूप' ब्रह्म स्वकूपानेन्दः मनसेवामुभवति बाद्यकरणनिरपेचमिति सिद्धम् 

'ममभानन्दम्' द्येन । शदमेव च्रापकः ब्रह्मभावमापद्रानां सुलानां निरतिशय खशूपानन्दागु" 



; 
3.9 ॥ 
भ ४ 

४ 

सभक्ा सखकपानन्दमषनवदद्य नित्यठहम् +. श्वि । ̀ जः क्किवतिरिष अश्वः अौरमिति 

जिदिश्य सेव बाहयकरनिरपेदस बोवामा नसा सढपनन्दमीमो वरितः, सुक्षानाच्च 

तलृसाम्ब" सत्खकमीगे 1 न हि चिच्छततित्रेष्रयः रौर किमु वत्प्रका्एव ब्रह्म आक्मप्रकान्नः 

कीऽयानन्दः ? ामखखषूपप्रकाश एव सः। -अथेवाहइ गुतिः--“तदासान' खयमकरुरत । 

तन्मासत् शल्लतगर च्यतद्ूति ( ८।९६ ) । यर्दतत् शुह्ठत' रसौ वं सः (५।१९) 1” कोऽय' खरूपरागन्द- 

सम्मीग. ? खशक्यलौलात्रिखार एव सः। तथव गुतिः--आानन्दक्पमब्तः यदिमाति" 

( ६।६{९प्प] ) “की द्य वान्धात् कः प्राख्छात् । यदेष माकाश भानन्दी न स्यात्! एषश्चवा- 

म॒न्द्याति 1“ (४।१२ ) दति। बाह्यान्तःसबव्व'द्दरियविवज्ितखखय (4६ ) ब्हणो यथा वाद्य 

कदथनिरपेशल' तथान्तःकग्द्यखखच। न डि खक्पातिरिक्ष तद्िन् जीववत् करादि जातु 

सम्प्रवति । कवत बोधदश्पमेव तस्य मनः। तेन सभ्नसम्ावनायां शच्रागन्रं यश्नाढलभद 

उपतिष्ठते निव्यसत्रिष्ितश्रानाभावरूपजौवगतदीोषदब्च । कथ “मान्योऽतीऽस्ि मनसा” ( १।९२) 

इति “ममसौमनोयत्” ( ४।१ ) इति ममसः प्ररव्रिढत्वेन । भतः प्रेरयितुः अन्यः ततच्धिरपेलः 

कोऽपि न मन्ता मननकर्ता भसति ततप्रेरणं वना तत्सामर्यांभावादिति शुतेरथः। सुतरां 

जौवसभ्निधौ कथः तत् परतच्चमान्मप्रकाश करौति तदेव दशयति जुतिरियमिति खतृसिद्धान्तः । 

तथेव सा व्याद्याता । 

४। चतुरे प्रकटितंभ्रव्य् भगवल्वेन कथः वा म्रद्मौपाखनः भवति तत् प्रदभिंतम्। 

“तच्चखान्” (२।११ ) इत्यच् "यतो बा इमाजि भूतानि जायन्ते येन जातानि जौबन्ति यत् 

प्रयन्यभिसं विशन्ति (४।१ ) इति जग्म प्राणधारग्यः लय क्ति करमसुपेच्य अग्र लयः प्राशषारद्- 

भिति क्रमस्य कथ ग्रहृणर्मित्यस्य तशः खना दिखायम् । तचाद्याने एनः “म्' दति खक्पती 

ग्रङ्श्चम् । अम् अननम्, तदन् तस्याननम् । ब्रह्मषऽएधम्भावेन खिति विना जगदावर्ष्यः 

परो्लस्ाधकख । अतएव कारणे कायः प्रविलाप्य तेनाग्चग्भावेन संस्याप्य यदवशि¶्ः 

सव्यः सस् न ततो भित्र खप्रो वा किन्ति तदमम तत्खङ्पप्रकटम' तदिचिचश्यक्याविष्कार दति 

तिदशयति “अतो वा इमानि म्रूवानि जायन्त” इति गुव्य॒क्नक्रमविलङ्नेन । एतव्बगत्मविलापन् 

ब्रह्मो विचित्रश्कयाबिष्कारभव्यत्चीकरथ ्ानचद्षा साध्यते नतु वाद्यकरयोनेति माष्यकारो- 

शेव ( २।२९प् ) तच्र प्रमाणम् । वभू पासमायं विहित" मनौीमयादिक' म प्रविलापयितव्यमिति 

स॒ समादधात्, तङ्क व्युक्तजनप्ादिक्रमन्युतृक्रममविचाय्यं'गैति मन्तव्यम् | म हि विमा कारः 
खिरप्रसिद्धक्रमख विपरिदत्तंनः गूत्या साध्यते। कारणः ब्रह्मेव सवचोपाखः न जातु काम् 1. 

“सब्बे खिद" ब्रह्म" इब्यनेन ब्रह्यवाच “त्द्यानिति* हेतीख्पाखः ग ॒पुनजगत् काच्धमूतम् । 

ब्रह्महरे सत्कर्मात् (७।६।४ )* इति जमति ब्रह्महिद्गेक विहिता न इनजेगहिलाप्य ब्रहनेकी- ` 

पास्त्वेन ग्ट्टोतमिति चेत्, गमतो विज्ञयाननरमनन' खक्पमकटम' कस्येति जिन्नाक्षोपविष्ठतेष4 

यदि तख पृथ्व" विलखप्व खाधितः इवः पुनस्स खादननम् । सयदारा जगतः कारण्याद्द्रणो- 

ऽष्थद््ल' संसाध्य यदगनञ्ुपखन्यते न वत् तख शमतः किमहं चमप्रेरक्ख ब्ह्ृणएनेति षर्- 



शभ!) . 

ग्रङौतः गनं भनथाहिकम् । तथा रति “एवमे भता” दति यच" व्यद खात् । अकिति 

वनेन त्रह्मकोऽन्त्वासितवेन पेरकलेगेगाव गसः गुतिसन्रतम् । तदनादत्य प्रप यडशेना्रोपा- 

सना विदिविति मश्वन' गुतेरभिप्रा गविपरौतमेव । बदसिं यदि ब्रद्ेवांव प्रपञ्चं परिहाय यरडकौय- 

सेत् कथ" मनब्रादैरमिधानमिति ? वक्री च्यते - “अप्र दिलापिते डि तप्रये बद्मतश्वस्य बोधौ मै 

भवतीत्यतो शृश्चतस्वावोचप्र्यगौकसूतो देतप्रपञ्चः प्रकिचलाप्यः” इति सत्यपि निधिविवादविषयै 

^ पुषमाे षाव: प्रविलापयितुभ् इति सङटमुपतिष्ठने । तती निस्तारो वि दययेति चैत्, कथ' मं 

मन्यसेऽनया शार्डिल्धविदयेति, यतीऽनया प्रपश्चविलापनख सरखपन्याः प्रदण्यैते। कर्थ 

मन आदेरमिधानसिति सुध्यो निम्पलः, तेषां बष्मदभेने प्रत्यनौ कल" नि्यप्र्श्चम् । प्त्यनौ का- 
नामानुकूर्ये माबस्ंम' यथा भवति तथे वास्याः शुनेरपरेशः ! मन्रादौनां माव प्रतीकत्वेन 
अश" तथा शत्यात्मीपरशो (४।१।४ ) विरूङ्त । “जरूपवरटव हि तत् प्रधाभलात् \” 

( ३।२।१४ )-- प्रधानत्वात् मानक्पयोनिवोँदृतात् कारशलवात् तत् बुदा नामरूपयत्पु काय्य 

अकमबत् एव दि--इति ङूपवत्सु काय्यं ष्वकूपवत् कारष्यदभेनः रूवकारेषानुमोदितम् । सव्व. 

सेवदिश्दीभविष्यति गाण्डिस्धनुबरेः। तदया- 

^तासेश्रव्थपरां काश्यपः परत्वात् । २९ ।” तौ बुधिः बृ्ाप्रमितिम् रैज्रव्धपरां परमे 

मरे खव्यविषयिीं काश्यप चायो मन्यते। कथम् ? जौवात्मभ्यः परत्वात् भल्यन्तभिव्र. 

लवात् 1 “आकेकपरां वादरायखंः। २०।* भाव्मेकपरां शद्धात्मविषयिष्छौ तां बुद्धिः वादराथश् 

आधाय मन्धते सन्यस्य तदभिच्रतवात्  "“डम्यपर्णं थाख्डिल्यः अब्दो पपत्षिम्या १। २१। 

पैश्रवधपरा चासरेकपरेव्यभयपणं बुद्धि " मन्धते शार्डिर्ध चायः, यतः “स्यः सखल्विद- 

रह्म इत्यं ्परता ^एष म॒ आत्मान्तं दधे” इत्याक्मपस्तेत्यु भयपरता ग्युतौ तचेवीपपद्यते च 

गुतिमुतिपरणालो चनया । “मजनौदधेनादितौखमिद' कनृखस्य तत्खरूपत्वात् । ८४ 1” भजः 

नौयेन परकना अहितौयम् अर्भित्रः भष्धगभावेनावख्खितम् इदः संब्वेम्। कथम् ? कंतखैख 

सच्चस्य तत्खङूपजात् तत् या सचावस्वात् तस् क्रानेन छानवस्वात् । अवाह भगवहकति- 

चा्कारययाश्छिल्थसूचव्याष्त्मार्मछ्लत् यौनच्ारायश्तीषेः-^सब्धस्यापि पदाथैख' सदिव्तलेन 

तदात्मकत्वात् । पृष्धक्पापरिष्यागेनौ सरावस्थाशूपस् विवरस्य घटादरैरिव सखंकारश्तः पथमः 

स्तात् । स्वङ्ीनस्यालौ कत्वात् सत्वस्य च विघयन्चानरूपत्वात् ज्ञानस्य लाचवत्वादेकस्थ. भित्यख 

सख्रकाअव्रह्मश्पलात्, असि-भाति-ग्रियासकमिद' सध्ये नामस्पासक' नामङ्पाभावे ब्रम ब । 

... ̂ . . “वासुदेवः सष्येमिति स मडहास्मा सुदुञ्ञमभः इत्यनेनादेतश्नाजिनः भङयेरीत्कषेः पतिः 

पादिती भगदद्रौतायाम्। विविधपरिश्वं दश॑ग्यखलचश-पु्ंलवादिभारात्पाचाभवतसतसय व्यव 

{ताय्पि. सन्धसः तक्सक्मतावथमेन ब्रद्मक्नेव = निरलिश्यगरीतिसम्पवादिन्यभिपरल्वा बारेतमु्म् । 
एतेन, अदितौय पारमाशिक हितीयः न भवति, कतृश्स्योपारेयतया तत्सखङ्पत्वात् 

पारय म्भाविनाजित्यलक्ख पारमानिकलतवः सथवति, सत्खक$्पसन्तु समवायस्थौनायििद- 

रय) ग्सावाजिर द्मम् विज गवव ताङ् 1 तंन पभाशन्तु शडग खिद बय त्व 

रची शरव यदुह तटवीयासयलेनात् 



२३२ वेदान्तससन्वयः । [श्ट अ। 

सानिति' “तती जगस्जगसस्िन् स कगच्राखिख' मुभे" इति।” शति, जगस्याविष्वेतशक्ति 

कार्य वद्य सानन च परा्ेव्युभयमेलनात् भमवस्व गृह्यः शाण्डिल्यविदायां स्फ्टतरमिति 

निटिः वादम् । 

भारकरं “तच्जतक्नतदमम्” इति यष्शेन न्याख्यागः क्रला कथमत्र तचख।ख्यानप्चे “तदन्” 

दति खङूपयदषम् ? तस्मिन् अनिति तेम इति ग्रमे “कुप शूप" प्रतिरूप बभूव” एति न्यायेन 

कार्यस्य बद्णस्तस्िन् तस्मिन् मननादिवेचिवं पस्णन्मप्रकटमभमिस्यायाति, तेन च भवति तव ततर 

उद्मसारत्कारः। तलघ्वाख्यामपचै तु “अयमात्मा बह्म सव्वाजुम्ः” इति न्धायानुसायान्मनना- 

द्यनुभवान् स्वय पातमा खन्धख्ित्रात्मनि प्रकटयतीति विशेषः| प्रथमपरत्ते लयानन्तर' तस्िस्तस्ि - 

सात्तदइ्चिचेवय नुष्ख ्रात्मप्रकटनः तत्तदयवधानतिरीघानाय मवति, तेषां तेषां खातन््रयविलोपात् 

(५।९०२प्) । पूव्व्र ठेवित्रयमया क्रियाश्क्या परन्रामुभवमयपरा न्नागशक्धा पूरेश्रय्येवद्यदर्धनम् । 

इयमेव भगवक्गौलेव्याख्यायते । भगवन्न्नामशक्ती ज्रानशक्याकारेणख विद्यमानः जगत् जौवनबुद्धी 

प्रकटयति नित्य भगवानिति सत्तेपः। विशेष{वहतिस सखबह्मएाम् । 

५। पञ्चमे युनबु मणो शौवबुद्धौ चिविघप्रकाशोन जातु तख्िन् भदसाधकः सव्वैवंव तम्य 

पूणत्वाहानेरिति यदर्भिंत' तत् स्फ्.टतयेव प्रतिभःति। भच ग्रौमच्छङ्रेण यदुक्त वेणवाचाय्यंयत् 

सखमतममया गत्या समर्थितः तदिद व्याख्यानरीव्या नानादतः किन्तद्िं वख्वाबिष्कर्येन तत्त- 

त्रिहितशत्णमाविरभूदिति मन्धामरे | “ब्यवा इदमग्र भासौत्तदात्ानमेवावेत्” इत्यस्याः अतरत् 

“भदः पुखंम्' "इद" पूणम् दति निष्यादय अदःशब्देनापरोच तदद्य पूरमिति निर्षोय, द्द शब्देन 

काास्कः नामङपस्थः वद्य पूरं मिल्यबधार्यव पू्यात् कारशात्मकात् ब्मतस्तस्य काय्योमकबृह्यण 

उदयेऽपि सखखरूपरपूणेत्वः न तन परिहृतमिति “पूर्णात् पूरंसुदच्यते” इत्यशस्य, तथा पूणस्य 

कायंद्रा्मो बृद्मशः पूं" पूणत्वमादाय सखन्ानेन भूतमाकोपाधिससमेजन्यत्वावभाखः विर्कतय 

केवल" पूष वुद्धोवावशिष्यते इति “पूणस्य पूशमादाय पृष्यमेवावशि्त' इत्यणस्य च गन 

च्छ डर कृतव्यास्ानस्य सारः । अतो यस्य न कार्येण सम्बन्धस्तत् खव्यातीत , यच्च प्रतिका्यैप चष्ट 

तत् सव्वेगस', यत् पुनः सुव्वान्तःप्रविश्मपि निरस्रकुष्टक' तदतौत' तत् सच्यान्तभौगकर्सिति 

सिद्धान्तेन ओौमच्छङ्रस्य म कोऽपि विरौोधः। “पत्तिः सास्तिकौ यद्यप्यविशेषा तथापि हि। 

तारतम्यच् तच्छक्ििन्यतताव्य्तिक्तत' भवेत् ॥* इति वेषणवाचा्यवाखां सिद्धान्ती नातििरु्धः। 

यत्ते सन्ध विशौ; पूप त्वमविशषमिति खौक्लवय “पूणमदः पूणमिद्म्” इति गुतिमुदहाषु- 

व्याक्शासुञ्च--“अदोऽवतारिकूपम् इदमवतारङपम् उभयः पूणम्, सन्धेक्तिमत् पुर्थादवतारि- 

खूपात् पूय मवतारक्प' लौलाचिस्लाराय स्वयमुदच्यते प्रादुभवति तद्ौलापूर्तंः । पृखस्याबतार्- 

रूपस्य पूष सरूपम् आदाय खचस्मिचक्य' नीला पख सवतारिषूपमन्यदाविलौन' सदवरशिष्यतै 

तिष्टतीयधः ।* दरति । शक्तिप्रकाश्नतारतम्येन यत् तारतम्य' न ठद्रद्माणि किन्ति ग्रष़ोतरौतिनम 

कोऽपि दोषः। 

€। षे सद्रूपेण बह्मथो ग्रहण दश्यते चित्रभेतयहकूसंशितीक्तानामन्येषां रवाना 

अधःकरण वेदान्तः साधितः न पुना इद्रसख । गायरक्संतोक्तीसद्र इति वकु अख यललबरि- 



९्खअ।] त  भगवदक्षी , इ 

लेनं शद्रा न केवल' सार्य किन विषं रेकलमस्ि । अव शिवाभिधयौ स्द्रो तर्ष्यते भ 

सब स द्ति भवितिरपि म विचारसडा। संदिसीक्ञसापि शिवल्मसन्दिश्धमेव। श्थिवभन्द 

सुखत्वेन गरद्वाति निर्तेकारः) निगमश्--.गिवा{मन सयमानामिरागात्" ( १, 9९स्, 

सकक्) दति। नेतदेदान्तविरङ्क' ग्विखरूपानन्दग्वक्पयोरभिन्रलात् । शम श्िवयीरेकपद्धाय- 
त्वम् । प्रापजनितभीतित्र ह्मणो शट्रमू(िदशने हैतुरिति चैत्, तटकूसेह्हितायां यथा क्कुटं न 

सथा । स्प्रसख धन्वि यत्रा तथा तश्राप्यतिप्रसिम्! कतिपयाभिरु्ताभिच्छं भिः 

स्यरेतानि निःसंगयप्रल्ययविषयापि । 

कदरुदाय प्रचेतसे मौद्रटमाय तव्यसे! वौचैम शतम हद ॥ 

यथा नो अदितिः करत् पश्चे द्भ्यो यषा गठे। यथया तोकाय ङद्रियम् ॥ 

यथा नौ मिवो वरूण) यथा कद्रश्चिकैतति। यधा तिश्च सजोषसः ॥ 

गाधपति' मेचपति' सद जलाधमणजम् । सच्छ्योः सुम्रसौोमर ॥ 

यः शक्र इव सूर्यो हिरग्छमिव रौीरते\ गे्ी ईवानां वसु; ॥ 

श' म करल्यच्वते सुग मेषाय मेष्य । नृ्धौ नारौम्यौ गवे॥ 

(ऋक् १म; ४२स्, १-६ क्क् ) इति। 

अव प्रक्तरटप्रन्नावत्वमभौरटवधित्व', मड्स्व', हदयाधिषादत', रच्तकत्वं, स्ततिपतित्वं, यश्नपरतिलं, 

भिषवतमवं, समुखदत्व', शक्रल', ज्य) तिष्मत्व, देवानां परत्व, निवासत दृश्यत । 

इसा सद्राय तवमे कर्पटिने चयदतौराय प्र मरामहे मतौः। 

यथा शमसह्पर चतुष्पदं विख पुट यामेऽस्िन्ननातरम् ॥ 

इत्यारभ्य प्रयमसग्डलम्थर' समग्र चतुद शाधिकशततमः सूत्तोः सदरदषताक पूर्व्वोक्तविशेषसरतिः 

रिक्रमधिकतीर्ययवत्वमस्य दशयति । 

ल्वा दत्तेभी सदर श्तमेभिः शतः दिमा अभीय मेषजजनिः। 

व्यश षौ वितर व्य हो व्यमीवाश्रातयस्ा विषूचीः ॥ 

ग्रेष्ठौ जातस्य सद् यियासि तवस्समस्तवसां नजरवाद्धो । 

पणः पाररुहसः खस्ि विका भभौती रपसो युयोधि॥ 

(ऋक् रम; रे२ेम्, २।९ रक) 

खकरा मन्द वरषभी मर्लान्वक्षीयसा वयसा निमानम् । 

छणौव छायामरपा अभौया विवासेय सदु सुलम् ॥ (4 ऋक् ) 

४, अरन् विभि सायकानि धन्वारत्रिष्क' यजत विश्रकपम् । 
अरत्रिद' दथसे विश्रमभ्व' म वा भोजौयो सदुतवदलि ॥ (१० कक्) 

अचा्य पापडरणत्व-पू नाहल-धन्वित्वादिक' सुस्यम् । निष्बापः सद्र प्दत्तसुखमश्रौया- 

भिलयर्यितवमप्यत्र द्यते । एवमन्धदन्यवातुखमम यम् । | 
भमिरिश्न्त" इति “भिरि” इति च विशेष" शेवधयोपरेयमुपनिषदिति प्रतिभाति । शवाः 

३८ 



रर४ वेदटान्तससम्वयः। [श्छ भ 

पुनरन वेषां पश्समधैनाय प्रमाण्लेन गटद्न्ति।} तथाष्यप्ययदोकितिः गरीकर्डमाष्यन्याख्यायां 

शवाकंमखिदौपिक्षायाम्-“एव अताश्रतरणशाखिनां मन्तो पनिषदुपक्रमेऽपि व्रह्मकादिकीबदन्ति; 

कि कारण" ब्रह्म कुतः ख जाताः" श्ल्यादिना केवाङ्छित् त्रह्मवादिनाख्षौणां कमतः पञश्चक्गवे 

कारणभूतः ब्रह्म कि दैवतास्मकमिति संश्यसुपकचिष्यं जगतोऽकारणकत्वस्य कालादयन्ब कारणत्वस्य 

कोपपसे;ः ब्रह्म जगञ्जन्मादिक्षारखमियतरे बासिद्धमिति संशयस्य िरालम्बमेतवप्रसङ्म्परिहारायः 

तैरेव कतः जगदकारणकलान्धकार्णकत्वपरदयनिसासं-- "कालः खमभाबो नियतियदच्छा 

मूलानि यीनिः परुषं इति चिन्यम्ः। संयोग एषा नं लात्मभावादात्ाप्य्नोशः सुखदुःखशेतोः' 

शति. मन्ते ख--प्रद्य खतसन्ि्सयाशक्तानां ब्रह्मविद्याधिदेवतायाः परशरक्तेरभ्विकायाः प्रसादार्दतः 

त्रिण्यी भविष्यतीत्यभिप्राच्ैण तां ध्यायतां तत्साकात्कार---"ते प्यानयीगामुगता अपश्यः टैवप्म- 

अत्ति ख्गुणनिगूटाम्-इ्य्धनोपन्यस्व-- यः कारणषएनि कगिखिलानि तारि कालातकमयुक्तान्यधि- 

तिवये कः? इत्यादिमा तस्याः प्रसादात् कएलादिसकलावान्तरकारणाविषश्ातारः परमकारण 

मडारवमपश्यन्नव्ये तदयेप्रतिपादनत् सोऽपि सन्दर्भोऽवानुप्प्यप्रसाणतयानुसन्धयः; तच खय्यि 

न्य: कारष्डानिः शव्यादिमन्ते “तमपश्यन्' गति पूव्वक्रियानुषङ्गवति सकलकारखापिषटातर 

कारणथमपशद्चिन्तावदेव प्रतोयते न तु शिव" क्थामूतंकारखमपश्पत्रिति तक्र श्िविवाचेकप्ष् 

मावत् ; तचापि "क्षरः प्रधानमस्तान्नर' हरः चेरात्ममगा विश्पते दैवएकः;। संयुकरमेतत् चरमकरद्ध 

न्यक्ाव्यक्त' रते विश्वमीशः `विद्ठाधिपौ रदु मद्वि: (तस्मात् सन्धगतः शविः" (मायिनन्तु 

मरश्ररम्' (तमौश्यान अरद' देवमौडाम् इव्यादानन्तरखन्टभों यावदुपनिषत्परिसमाति इरेणसद्- 

शिवमहग्ररेशामादिभिः शिवस्यासाघागणनामभिरव जगत्कारणस्य निद्श्दश्नात् "यः कारकानि 

शति सन्वस्य भ्ििबमैव जमत्कारणमपग्वरन्निम्मिन्रयं तातप्चसुन्रोयत" दति यवरमस्विकेन्युकरा 

सेयमुमा विद्यारूपेण तखव कारीपनिषदयप्यक्ता (२।५ [ श्देप्र ])। “भभ्बिकापतयखमापतये” 

( १।९।४ ) इत्यादि वाक्यः गुतिक्तेन भरोवभाच्यं ग्टद्यते। ^"मरशखिकापक्य ऊउमापतयैः शति 

विच्छक्ि्रवलाभ्यासः” इति टौकाल्त् । ओेवधर्म्रखाबतारवादस्य प्रथममरतर्चनाऽवेदिकौः. न 

वब वर्षमुत्सडामष् ; कक्सह्ितायार्मापि यलन्तस्यर्मसित्व' पश्यामः (९ म, ४७, (८ कक 

{३।२१] ) > ७, भभरलु, ९क् [ २।१८ ])। गशंवघम्प्ात् पौराखिकधगास्यरधिकाभिग्यक्तिरिति 

स्वीकर्तव्यम् 

नेदिकरट्स्यावतारतया स्प्विस्याज्िकायाग्र संयामाधिष्ाल्वः दग्यते महाभारतादौ क्द्यया-- 

सख्य उवाच--धाषराष्ुवल' दषा युद्धय समुपगम्थितम् ¦ 

अञ्जुनम्य इतार्थाय क्ष्य वचनमन्रवोत् ॥ 

श्रौभगवानुवाच---प्रचिभूत्वा मङ्ावाषो सयामाभिसुकषे स्थितः ! 

पराजयाय शदथ दुगासौतरमुदौरय ॥ 

रचय उवाच-पवमुक्तोऽस्लैनः खस्य वासुर्दवेन घौमता, 

ऋवतौव्य रयात् पाध सीतमाइ लताञ्चजलि; ॥ 

भोमरद्अ्, १{--स्न्रो 
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खोक दश्यते वखवक्ागानुश्प ` ब्रह्मविद्यातल्मसखाः+-- 

खमि शाकम्प्ररि अते क्षणो वेटमनाशिनि। 

हिरप्डाचि विक्पाचि धूमाचि ष नमोऽ्तुते॥ 

वेदग्युतिमडापुख्ये त्रये जातवेदसि । 

जम्बूकटकचेगयेषु निव्यसत्रिश्ितालये ॥ 

त्व ब्रह्मविद्या विद्यानां महानि च रडिनाम् । 

स्कन्दमातभ गवति दुर्गे कान्तारवासिनि॥ <--११ न्नी 

पाण्पतासरलामायाच्नस् रूदूाराघना, श्दूस्य॒पव्येतवासितव' दिन्याख्लधारिचमिनग्यादिकः 

दुोष्पव्येणि सुखम् :- 

ग्रनदचसीौमानां मूवधागन्यो श्च समत्विघम् । 

अपश्यत तदा पाथो ज्वलन्तमिव पन्वेतम् ॥ 

समासादयतुतं शल शेलाग्रे समवस्थितम् । 

तपौ निव्य' मद्ाक्ानममश्यदषभष्वजम् ॥ दोण ८* अ, इड।दप्द्यी। 

ममौ भवाय सव्वाय रुद्ाय वरदाय च। 

पशनां पतये निल्यमुग्राय च कपर्दिने । 

मद्ादेवाय भीमाय वरम्बकाय च शान्तये ॥ ५४ ज्ज, 

येन वारयः सव्वं मया युधि निपातिताः। 

तत भ्रानौयतः क्रष्णौ सश्र धनुरुत्मम् ॥ दुोखस्१ष, ऽदो) 

खद विखकम्मखः ( ६।८) पुषस्यापि व ग्रहणमस्यां दृश्यते । अती डि ˆविन्रतश्चरुत 

विश्रतीमुखः” इत्यादःकाशौ तितममूक्सख ठतोया, नवतितमसृक्तस्य च “सहखशौषां परुषः” 

“पुरुषएवेड' सन्धम्” इति प्रथमा हदितीया च ऋग्रोडता। विश्रगतचच्चरादौनि 'चच्षशचशः" एति 

सौतन्धायेन वस्मैव परमपुरुषस्य चदुरादौनौति कल्यग्रन्ते । ऊना सख्रान् पश्यन्ति एखन्ति सृशन्ति, 

म पुमस्तततत्स्यः परामेति ान्तिवारथाय वि्रतश्चरि्यादुपन्याखः। “भरुपवदेव हि तत्” 

(३।२।९४) इतिन्धाथेम न पुनः स स्य' चक्ुरादिमान् । ^सर्व्व॑न्द्रियदिवच्नि तं” “अपाशिपादः” 

त्य श्या खय. श्रुतिरेवास्य न्यायस्योहाबयिवी । "धातुः प्रसादात् ̀  धयत भगवद््शंगे' तत्प्रसन्रत्येव 

विष्पष्टम् । त्लमश्य ( ५।६ [२००९] ) पूम्भचोक्तम् । 

७} एकस्िम् परब्रह्मणि न जातु विवत्तनमुपतिष्टते, निव्यभेकभ्नैव सत् तिष्ठति? लज्शामबस- 

श्वियया बहलमर जगत एति तलखमच स्णुटलया व्यन्यते। म हि शानशकिरजातु विनाभिपाय' 

कश्िदर्धसुत्पादयलि, तथा सति च्रानलभेबास्याहनि; । यदि पराश्मा जिव्यकैकौऽचापि तखथानि- 

प्रायः पुग्विंविध पति सखौकरो षि, तेन तस्यं कत्वस्य हानि सतूपद्यते, विविधल्वेन तस्य॒ तेन मेदात् । 

एकस्यै कएवाधिप्राययेन्, कथः वा विविधतयेन जगति तस्याभिव्यश्षिः १ एका शक्तिराधारमेदादयया 

बङ्धा प्रसौयमाभा षहलपरसये रतुथा तम्याभिमरायोऽपि । चागशकेः क्रियाकत् कत्वं पूनयसुकषम् 
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( ५।१४[२०६८्] ) । तत्र यदुक्तम् “भासारुषूपेख काय्धाखां विपरिवर्षन काल” इति किंलदामानु- 

पमिति पालो चनेऽभिपराय एव स इ्यायाति । सद्यामभिप्रायसख यदि ग ततृसस्पल' सात् 

यथा शक्त ;, तेन च तख मेद एव प्रसव्य त । शिव सक्पख तस्य शिवामिप्राय' विगाऽन्यत् किन 
म भवितुमर्हति । तत्खरूपमेव तस्याभिप्रायः । म हि शिवखङ्प' ऋ्ानाशिन्र, यतः पू्णद्नानं" न 

जातु खादशिविमश्िवत्वस्यापूरंलात् । तज्ज्ञानक्रियया वहवति तश्छिवमेद भवति) एवं ज्ञान. 

क्रिया-मद्गलाभिप्रायाणामेकत्वे परात्मना तेषामेकत्वमभिन्रलश्धेति सिद्धयति। प्रयाधारमेदैनेषां 

बहघाप्रतीयमानलं, तेनाधारभे देनेदैकत्व' विष्टन्यते, यतः अक्तं रन्धत्व' विना तदवलम्बनेन बहधालः 

तस्या जातुं न सश्मवति। नासक्पे एवाधारमेद इति खौक्ृतेऽपि नामरूपे ततो भित्र द्रति 

साभ्यामेवेर्कल्स्य चतिः। ब्रह्मणि नामरूपयोः स्थितिं शुतिरनुमोदते, तेन च तयोनिवयत्वमाखाति । 

यदि ते तच्छक्तीरन्ये ग्यातामैकलविज्ञामम्य त्तिः तयोरनिल्यत्वे पुनराकस्िकत्व' म निवार्धने, 

बर्ण: सन्पकारणलसख च द्वानिः। तञन्तानवणक्रिययोव्पदयेते ते चेत्, कथ' तयी त्र॑द्मफि 

नित्यस्यितिगष्डति श्रुतिः १ खश्क्तिनिहितलाच्र सा खातन्तरेपेण किन्वभिच्रतेन । किमितन्निहितत्ं ? 

आधाराय चेन्, स्वातन्वय' कौ निवारयेत । अतस्तत् स्फ रययोग्यत्वमिति वाचः वस्तुखभाव- 

त्वेन यथा्रेदाङिका शङ्किः। तां स्फ्.रण्योग्यतामवलम्बेपव “ति यदन्तरा ( १।१९) बल्युक्तिः। 

तत्स्फ. सौ बहधा प्रतीयमानत्वस्य च कार्णः ते। स्फ रणयीग्यतेव्युह्या न रख हदः । प्रल्त्त- 

यीर्वस्त॒तत्सामध्यश्री रम्बी कारभ्याशक्पलात् तत् सौ दव्यम् । “शक्तं खाम्मभूतं काम्? द्रलयुक्रेवायं 

प्रपच्चः। साघूनिर्कविक्ञाननिरतेः परौचया वर्णादौनां शक्ितैचितरपरमात्र प्रतिपादयहिर्वदान्- 

कछ्रतानख पारमार्थि कत्वे" नितरां टदीक्र्वानति ज्ञातव्यम् । 

८-१२) श्रमे (८) म॒प्तमस्यव विषयटदौकरणम् । नवमे (€) “य्ईशेऽस्य दिषपदश्रतु- 

व्यद" इन्यंष ऋर्मशो दशममे 'डलश्येकटि श्यधिकभ्ततमसू्त नास्याः सम्बन्धः दशयति । तत्र क; 

प्रजापतिरिति पूः निददिग्च ( ५,७{९०६]) थमच (कस्मेः काय मुखसखरूपायेति व्यास्णा? 

नयो दवानामविपौ चसिंन्नोका अधिगताः” इति विषयपरिबत्तमानुरोघात्। वेदिकदेेष दौ 

प्रेरयिता तमेव स्व्वच गुतिः प्रधानलेन गडौला वेदवचनामि तत्परत्वेन व्याच खाङ्खीमूताभि च 

कुरुत इति जेयम् । “यदाऽतमस्लत्र दिवा भ रातिः” इत्यत्र मारहुक्यीपनिषदतिरोधितया 

( २।५[६प्] ) तुरौय' बह्म शिवसरशूप्यन ग्टीतम् । ग्रौकण्ठस्वाङ--“यत् सथ्धन्नव्वादिविशिष्ट- 

मश्टाभिधानाधिकरण' शिवतत्व' तदेवे जगत्कारख ब्र्मेव्युश्यते" दति। व्याख्याता प्॒नः- 

शिव द्दरप्रजलिनिसितपग्रान्नो चनयाप्यक्ताद्रसिद्धिमभिप्रिन्य तेम तिरेष्यनिदजः क्तः । शिषरव 

स्व' श्एिवसस्वम् । त्वगब्देनात्र कालत्रयवर्ति शातः वश्ये ।......एवं॑चाव्र तत्वणब्द्- 

प्रगरीभेम भवस्य “म सत्तः चासच्छिव केवलः" इति मन्ोक्तसर्गादकालावश्याचिलप्रदरभ्रनेन 

कारणवाक्यन्तरेभ्यः प्रबलेन तेनापि जगत्कारणत्वख शिगेकःन्यसिरहिरिति सूच्यते" इति । 

मत-अर्यभान-पष्पति ददरोय-मौन-मद्ादेवा दत्व नामेयानि । सदरम" ब्रह्म भवथन्दुवाच्यम्ः 
गन्वणन्टम सकलसं] ब्रह्मः (निक्फथिकमरमश्रयविशिषटत्कदौणानशब्टवाश्यं ब्रह्मः (दशर 

स्येशितन्यापच्ततवा प्रपरतिशब्दवाध्यं त्रश्मः संसाररग्द् वकत्वादुद्रगब्दथाच्य' ब्रह्मः (जिभामङलेन 
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मद्िलंकेतनसयर ततया सौमशब्टाभिभेय' त्रन्नः "महत्वेन दौष्यजानतया मेडहादेव इत्य ते 

पवः इएति। दशमे (१०) ग केवलः सरिप्रवाहः किल दि कतवक्षागी परर कामपि प्रमा 

क्रमेशाममद्रवि दश यति, कथः एगरपदैषट. शां प्रवाद इति? “क्नेविमर्तिं जायमान 

पश्येत्” इत्यनेन तत् खाधयति। सयदि शाने षारथपोषणमुधरो चरनायमामलदषि सम्प्रदाया- 
विच्छेद साधकम् । परलोकगता टवा कऋषयोऽद्ापि त्र्मत्वाखोचनया जौवन्तीति शये पूवयः 

रेका कषवश्च लदिदुः” त्यनेन प्रदण्यते। “तद्द्र वैदे” एति व्तमानप्रयीमाव् इश्रणनुण्द्दौत। 

बुद्धिसत् परतस्वं नित्यकाल' जानातीति त्व सूते 

एक।दशे (१९) क्रियया शकं वि विधलव' प्रकाथमानेमपि न तखा एकतख हानिः “खाभाविकौ 

ज्ानयलक्रिया” इत्यनेन सन्यते । शरूयते" इति परग ॒विविधल्' लीक वेदषु च ख्यातमिति 

निर्दिष्य कथमेकल' तसयाः एनर्निवश्रातीति जनिश्वासा चैत् "मं वानामसुरतवमेकम्” ( कक् 

श्म ५४् ) इति शक्तिविषय वैदिकसिद्धान्तः विषिधाकारेण प्रकाथमाकापि अक्तिरेकवैति प्रति. 

पादयति । तच्वविषये म लोकानां किल्वाप्तवाक्यानां प्रमाणत्वमिति प्रसिद्धिने पमल वाधते । 

यत् किच्च वद्िःप्रकाशथमान' तदैव लोकाः पारमा्थिंकलत्वेन ग्टषटन्ति, न पुनरन्तःप्रविश्य त्वसुद्रा- 

वयन्तीन्यापेभ्यसतेषा मडत् पाथेक्यम् । “खमावती ईैबएकः समाहणोत्” इत्यनेन त्वन्तु तदावरण 

भेद' विमान प्रकाशत इति खयः युतिवक्ति । तथ्माप्ताः पुनराराधनया तं परटेवं प्रसाद्यावरण्ौ- 

नप्रोचनाय प्रभवन्तीति “मनौ दधाद ब्रह्माप्ययम्” इति प्रा्ैना। “कार्याध्यत्तः” “निष्ठियाणां 

वह्ृनामेक' वौख' बहधा यः करीति” इव्यादिवचनेत्रह्य निव्य' सक्रिय तदन्धं निष्क्याद्रति 
वेदग्तवादिनां बिरीपि मतं कथमत घुष्यतद़ति वि प्रतिपतिः कारणस कारणत्वं न लिद्धयतिं क्रियां 

विनेति निद्धरणेन निरसनौया। तेषां निष्के ढा सतिनं पुमरनादराईहा, यतः सक्रियलेऽपि 

तस्य निष्कि. यलं निलंपतयेव मित्यसिद्धम् ? अतएव “निष्कल मिष्वि,य' शान्त निरवद्यं निर- 

सनम्” (६।१२ ) एति। न डि जीवः कारणमतएव तसय निष्कि.यत्व', सक्रियत्वः पुनस्त 

काथाध्यचस्य क्रियाप्रवत्त॑यितुः मेरणथा । यद्येव' कथ' ख॒ कम्महेतोध साधसफलभाक् १ “योनि- 

स्वभावानभितिष्ठत्येकः” ( 4।१० ) इति खप्रवत्तितखमावानतिक्रम्य गस परः तं प्रेरयति कब्यभु। 

यदि पनः स परेण प्रतिष्ठिताव् स्वभावादातान' विच्यावयत्यधम्मे प्रा्रोति, खमभावे विद्यमानः 

धम्मेमिति निव्विवादम् । 

हादे ( १२) “गु” “गुशेयः” इति हयीरेकख्िन् मन्मे सत्रिधैथेन निरणतं सगुष्यतवः 

` पंराद्मनः कथमेकच सम्भवति तच्निन्धिवादतया दभ्॑यति। यी डि गुनां नियन्ता, न ख पुनः 

 यखङ्ञतविकारभाक् भवित॒म्ति । तथा सति वख तेषां नियन्तृत्व' व्याहन्यते । रए" निगुणौऽपि | 

 सकथ'गुखौ १ खदपैण। न हि वम्तु खङूपविष्ौन' भवितुमर्ति। तत्सशूपमेव तख गुखः १ 

गृण मन्वे । पामनः सभाजनम् । रुश्यतेऽभेनेति गुणः । येन विशिष्यते स गुखः 

श्गिश्नानशिवखक्पेष् च स विथिष्ते। तस खश्पस्य न जालेकत्व भिब्रहश्या निच्रतया 

` इशर्मेनापि तिरोधत्ते । सुतरासागन्तुकौप्रादिगुणवन्न वेषामनित्यत्व' मेदसाधकलत' बा। गख 

सेदिशेषपं तदा मेदखाधकः सः । कथ तत् इवात्मनि सरवति ? जवा च्रगतश्वाख विधैषलमत्ति 



२२८ वैटान्तसमम्बवः । ( ९४ १ 

नियनुलादिभिरिति जौवदुद्धौ विशेषलं तस्य यत् प्रतिभाति न तदाकलिक' स्यच तदसौ 

पुव्छसुक्त' विरेषष्स्य खदपरव् ( १।५।[११५।१५७द्] )। सत्तामात्रं पर द्म सब्दषां वादिनां 

जिध्विवादखलभिति खौकृतेऽपि व्षित्रपि विशेषानु भवोऽनिषायः। सुषूकत' ग्रौमद्रामाहृलेन ;-- 

“यदुक्त वेदानवाक्यानि भिध्वशेषन्नानेकरसवस्तुमाशरप्रतिपादनपराणि “खरव सौम्पेदमगषासौत्' 

इव्येवमादौनौति तदयुक्षम्। एकविश्नानेन सब्यैविन्नागीपपादममुखेन सच्छब्दबाश्यस्य परस्य 

अद्मर जगदुपादागल' जगन्रिमि्षल' सवयेच्रता सब्येशक्तियोगः सल्यसङ्ल्पल' सववान्तरत्व' सव्वा- 

धारत्वः सष्यनियसगमिव्धादनेककल्याणगुणविशिटतं क्रतखख भगतसदामकतां च प्रतिपाद्य 

पवश्व तबश्नातकस्वमसौति अं तकेतुं प्रयु पदे भ्राय महत्तलात् प्रकरण ।” दरति। श्यौ वैद 

प्रडिणोति तद्ये” इति वर्तमामप्रयोगसख कारणमुकम्। कथ' ब्रह्माण विदधाति पथम्” इति 

वर्मानप्रयोगः ? म केवल" खष्टादौ किमु प्रतिजौयं बुद्धेनैवनवाभिव्यक्षिरपि परातनः प्रय्तन- 

मपेशतदति प्रदुञनार्थं सः । 

डति भगवदष्लो षष्ठोऽध्यायः । 



सप्तमोऽध्यायः 
लौवा्मवज्ञौ । 

१। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽ- 
सौच्येके नायमस्तीति चैके । 
एतदियामनुशिष्टस्वयाऽ षं 

वराणामेष वरस्त तीयः ॥ 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुविन्नेयमणुरेष धकः । 
अन्यं वरं नचिकेतो ठणौष्व 

मा मोपरोत्सीरति मा रजनम् ॥ 

१। नरपतीर्वाजश्ववसस्य॒पुत्रो नधिकेताः पितर मरकगभम- 
साधनदकिणादानोद्यतं पण्यंस्ततो वारयितुं “क्म मां दास्यसि" इति 
वारज्रयमजिन्नास्त । ततः क्रुः पिता “गृत्यवैतां ददामि" वयु 

वाच। नचिकेताः पुनः पिदवाक्छप्रतिपासनाय शमनसदमे प्रस्ित- 

स्तत॒जिरान्रमनाशारेणोवास्। मल्युस्तल्न्ात्वा तं वरज्रयदानेन 

तपेयितुमयतत । रत्र दतोयवरप्राथेनेन विषयारण्भः येयमिति। 

प्रथमवचमसंघे दुक्ञंभत्मामन्नानखय प्रदश्यते। मनुष्ये प्रेते खते सति 
एक रस्ति दति, एके श्रपरे न श्रयम् प्रसि इति च वदन्ति। या 
षयं विविकित्सा संशयः, तत् एतत् पत्षहयं त्रया भनुशिष्टः श्रापितः 

विद्यां विज्ञानोयां तयोस्त श्रातुभिष्ामि, वराणां एष ठतोयः वरः । 

यम भ्रा दैवैरिति। भ्र पक्षटयविषये पुरा देषैः भपि विचि- 

` कित्सितं संशयितं, न हि एतत् सुषिश्नेयम्। कथम् १ एष धः 

भतन्नानरूपः अरणः सूष्यः। ₹ नदिकेतः, पन्ध' वरं ठणोष्व प्रार्ष- 



स वैदान्तसमन्वयः । ` (ण्षष। 

 देवैरचापि विचिकित्सितं किल ॥ 

त्वञ्च त्यो यत्न सुविन्नेयमात्य । 
वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लभ्यो 
नान्योवरस्तुल्यमेतस्य कथित् ॥ 

शतायुषो पु्रपौचान् वणणष्व 
वदन् पश्यन् हसिदहिरण्यमप्रवान् । 

भूमेर्महदायतनं तणौष्व ` 
खयच्च जोव शरदो यावदिच्छसि ॥ 

एतत्त॒ल्धं यदि मन्यसे वरं 
छणोष्व विष चिरजौविकाञ् । 

महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानान्ा कष्मभाज' करोमि ॥ 

यख, मा मां मा परोत्सोः उपरम् अनुरुखं मा कार्षी । मा 
भां प्रति एन॑ वरम् अरतिखज विसु । ध, 

नचिकेता भाष दैवैरिति। किल पुरा भचद्वैः अपि विचिकिल..“ 
सितम् । & सत्यो, ल' च यत् भरामतत््वं न सुविक्ञेयम् इति राव्य; 

तस्य अस्य श्रात्लतच्वस्य त्वाटक् लखत्तुखः अन्यः वक्ता व्याख्याता न 

लभ्यः। शतस्य तुल्य" न कित् अन्यः वरः प्रार्थनोयविषयः भस्ति। 

यमः प्रलोभयन्राहइ शतायुष ईति। शतायुषः शतवंजौ विनः 

पुज्रपौशान् दष्णीष्व प्राथेयसख, वहन् पशून् दस्तिहिरण्यम् श्रश्तान्, 

भूमेः महत् भायतनं विस्तोणं राज्य' हवोष्व प्राथेयसख्च । शरदः वर्षाणि 

यावत् दश्छसि खयं च जोव । | 

एतदिति । रएतन्तुख्थं यदि भ्रन्ध वरं मन्यसे अभिलषसि, . विश्न 

प्रभूतदहिरश्यरलादि चिरजोविकां च छशोष्व प्राथेयख । ई नचिकेतः, ` 

कैः 



श्बभ)1 जौवात्मवल्लौ । २४१ 

ये ये कामा दु्लभा मन्यलोकषे ¦ 
सर्व्वान् कामान्छन्दतः प्राधयख । 
दमा रामाः सरथाः सतूर्या | 

न होटशा लम्भनीया मनुष्यैः ॥ 
आमिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयख 
नचिकेतो मरण सानुप्राक्ौः ॥ 

प्रतोभावा मत्तास्य यदन्तकेतत् 
सर्व्वेन्द्रियागाञ्चरयन्ति तेजः । 

अपि सर्व्वञ्चीवितमल्पमेव 
तवेव वाहास्तव कत्यमौते ॥ 

लं महाभूमौ एधि--आ सम्यक् ईशिष्व--राजाभव। लां कामानाम् 

परभिलाषाणां कामभाजम् श्रभिलषितसम्पत्र करोमि। 

घे येदइति। म्य॑लोके एधिव्यां ये घे कामाः दन्न भाः दुष्यूाष्याः, 
तान् सन्धान् कामान् छन्दतः खच्छन्दं प्राथयस्र वणोष्व। सरथाः 

सलुव्याः सवादिज्ाः द्मा: स्युखवत्तिन्यः रामाः भरष्सरसः, मनुष्यः 
दृशः न हि लम्भनोयाः प्रापकोयाः । मत्प्रत्ताभिः मया प्रदत्ताभिः 

आभिः अष्छराभिः परिचारयस्त अवमानं पररिचारितं सेवितं कुस । 

डे नचिकेतः, मरणं मरणसम्पर्कोयप्रश्नः मा भनुप्राक्तोः मा एच्छ । 

नचिकेता राड शोभावादति। शवोभविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति 

सन्िद्यमानणएव भावः येषां ते श्वोभावाः--तवत्प्रदन्तभोगाः--मच्येस्य 
 मरुष्चस्व यवत् एतत् सष्वे न्द्रयाणां तेजः तत् जरयन्ति भपच्चयस्ति । 

सञ्थै" जोवितं सन्धीयुः अपि भरल्पम् एव--किन्छत्प्रदत्तदौघेजोवनेनेति 

माबः। तव एव वाहाः रथतुरङ्गादयः; बृत्यगोते भरष्ठरक्षते तव 

विष्ठन्तु । ५. 

२१ 



२४२ वेटान्तस्मन्वयः । [अम अ। 

न विक्तेन तपणौयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राच्छ चेच्छा । 
जौ विष्यामो यावदौशिष्यसि तवं 
बरस्तुमे बरणौोयः स एव ॥ 

अजोय्यतामण़्तानासुपेत्य 

जीय्यन्पर्यः क्धस्थः प्रजानन् । 
अभिध्यायन् वणंरतिप्रमोदा- 
नतिदौर्घं जोविते को रमेत ॥ 

यस्पि्रिदं विचिकित्सन्ति खल्यो 
यत् साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् । 

योऽयं वरो गृटमनुप्रविष्टो 

नान्यस्तस्म्ान्नविकेता ठणोते ॥ 
कठ १।२०- २८ | 

न वित्तेनेति । मनुष्यः वित्तेन न तपेगोयः तोषणौयः) चेत् 

अदि त्वा त्वाम् श्रद्राच्छ दृष्टवन्तः वयं, खतणएव विन्त" लष्छयामहे तदशन 
फलात् । यावत् त्वम् ईशिष्यसि ईशिष्यसे प्रभुः स्वाः, जोविष्यःटःः 
त्वदनुग्रहात् विना वरप्राष्या। श्रतएव स एव वरः मै वरणोयः 

प्राथनोयः । 
अजोय्ये तामिति । श्रजोय्यं तां वयोहानिविरद्ि तानाम् श्रमृतानां 

्रमरणधग्धाणां देवानाम् उपेत्य समौपं गत्वा प्रजानन् मरणशधर्ला- 

मरणधन्मतवं प्रकष्टश्नानेन न्रात्वा क्षधःस्थः कुः एथिवो सा एव श्रधः- 

अन्तरोक्लादिलोकापे्तया- तस्यां तिष्ठतो ति क्रधःस्थः सन् जोगन: 
जरामरण्वान् कः; वणंरतिप्रमोदान् तत्तञ्चच्चलविषयान् भमिध्यायन् 

भालोचयन् भतिद जोविते रमेत रतिं लमेत १ न कोऽपोति भावः। 

यस्िच्रिति। ₹हे सत्यो, यस्मिन् प्रेते सतेद्दम् भसति नास्ति वैति 



र्ब बः) जोवाव्मवश्नौ । २४३१ 

२। अन्यच्छेयोऽन्यदुतेव प्रेय- 
से उमे नानां पुरुष्सिनौतः । 
तयोः श्रेय आददानख साधु 

भवति हीयनेऽर्थाय उ प्रेयोहणौते ॥ 

गेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 

स्तौ सम्यरीत्य विविनक्ति धौरः। 
ग्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो दणौते 

प्रेयो मन्दो योगक्ेमादुणौते ॥ 
स तवं प्रियान् प्रियरूपाप्छञ्च कामा- 
नमिष्यायन्रचिकेतोऽल्यसखाच्तौः । 

विचिकितृसन्ति संशेरते, महति साम्पराये पारलौकिकविषये यत् 

ज्नातव्य', तत् न: भस्मभ्य, बरूहि कयय । गूढ प्रच्छन्नं गहन भनु 

प्रविष्ट; योऽयं वरः प्ररलोकविषयकः, तस्मात् वरात् भन्धं वर नचि- 

केताः न होते न प्राधेयते । 

२। प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता न भोगानकामयतेति परितुष्टो 

यम भा भन्धदिति। अयः निःखे यसम् अन्यत्, प्रेयः प्रियतरम् सुनः 

अन्त् । ते उमे नानार्थे भिन्नप्रयोजने पुरुषं जोवं सिनोतः वक्नोतः । 

तथोः शे यःप्रेयसोः खरेयः भाददानस्य हतः साध मवति। यः 

ड पुमः प्रेयः ठीके भ्रादन्ते ख भर्थात् परषार्थात् होवते च्यवते । 

 श्रोयद्ति। श्रयः चप्रेयः च मनुष्यम् एतः प्राष्ुतः। घोरः 

विक्की तो जयःपेयःपदा्थौँ सम्भरोत्य सम्यक् परिगम्य सम्बङ मनसा 

आलोच्य विविनक्ति एथक् करोति। पौरः प्रेयसः प्रियतरात् खयः 

अभिहठणोते उपादत्ते, मन्दः मूढः योगकेमरात् शरो रदु पचयग्चणडतोः 

प्रेयः प्रिथतर णोत भादनते। 
सलमिति। ॐ नचिकेतः, स लं प्रियान् प्रियरूपान् च कामान् 



₹४४ वैदान्तसमन्वयः।  [*१५) 

नेतारं विन्तमयोमवाप्तो ` ` ` 

यस्यां मख्जञन्ति वहवो मनुष्याः ॥ ̀  

दुरमेते विपरोते विषूचो 
अव्यायाच विदयेतिज्ञाता। 

विद्याभौष्िनन्नचिक्षेतसं मनेा* 

नत्वा कामाबहवो लोलुपन्तः ॥ 

कठ २।१-४। 

२। न साम्परायः प्रतिभातिवाल 

प्रमादयन्त वित्तमोहेन मृट्म् । 

अयं लोको नाखि पर इति मानौ 

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ 

श्रमिध्यायन् भरालोचयन् अत्यखात्तोः. पत्याक्तोः परित्यक्तवान् ; विष्स- 

मयीं घनप्रापाम् एतां र्षक खलतिं पदवीं न त्वम् अवाप्तः शअरवाप्तवान् 

श्रसि; यस्यां छङ्घायां बहवो मनुष्याः मव्जन्ति मग्नाः भवन्ति 

सोदन्ति। 

दूरमिति। याच च्रविद्या कन्य प्रयोविषया या च स््ि 

खयोविषया तै एते प्रयःखरयसो विषूचो नानारूपगतिविशिषटे 

भिन्नफले दूर दूरेण महतान्तरेण विपरोते । नचिकेतसं विष्याभिषिनं 
मन्ये। कथम् १ बहवः कामाः भोगविषयाः न लां लालुपन्तः लोलुपं 

तवन्तः । | | 

३1} भोगलोलुपताया मङदनिष्टमाषश् नेति। साम्परायः पार 

लौ किकविषयः विन्तमोहेन मूटृ' प्रमाद्यन्त' भ्रमाङुल' बालम् भन्नानः 
प्रति न प्रतिभाति न प्रकाणते। श्रयं लोकतः न भस्िनपरः इति 

मानो मननभोलः तादक् जनः पुनः पुनः भे मम गमनस्य वशम् घधौः 
नताम् राप्ते प्राप्रोति। ॑ 



गा 1 
श्रवणायापि बड्भिर्यो न लभ्बः ` 
ऋग्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः । ̀  
भाशया वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 
शर्या ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 
न करैणावरेण प्रोक्तं एष 

सु विन्नेयो बद्धा चिन्यमानः। 
अनन्यप्रोक्ते गतिर नास्य- 

गौयान् श्यतक्यंमशप्रमाणात् ॥ 
नैषा तर्क मतिरपनेया 
प्रोक्ताऽनानेव सुन्ञानाय प्रष्ठ । 

दुञ्चं भतमस्य तक्वस्याह खवणायेति। यः श्रयम् भ्राका श्रवणाय 
अपि अ्रवसाथेम् श्रपि बहुभिः म लभ्यः वक्घुरमावात्। यदिवा वक्ता 
लभ्यते---गवन्तः अपि बहवः यम् इमम् आतानः न विद्युः न विजा- 

नोयुः। भ्र श्रालनः वक्ता प्राञ्चः दुक्ष भत्वात् अलौकिकः अद्भुतः । 
शरस्य ्राकनः लब्धा लाभकत्तां कुशलः निपुषः कौशलवान्। कुशला- 

नुशिष्टः कुशलेन निपुणेन भावेण अनुशिष्टः उपदिष्टः सन् भ्रस्य 

भ्रामनः नाता भायः श्रहुतः। 
न नरेणेति। एष आका भवरेण षोनेन नरेण प्रोक्तः न सुवि- 

न्रयः। कथम् १ वधा विविधभाषैन भ्रनियतप्रकारेख चिन्त्यमानः । 

अनन्यप्रोक्ते अनन्धन एकान्तभावगतेन् प्रोक्ष अचर श्राकनि भति, 

अस्ति नास्तोत्यादिरूपा विविधा चिन्ता न स्ति एष भामा 

 भणुप्रमाणात् भ्रयोयान् ; हि भरतएव तत् भालतत्छम् श्रप्रत्धं तरकेय 
विविधमामप्रसारि चिन्तनेन न लभ्यम् । ` | 
 मेषेलि) ईप्रेष्ठ प्रियतम, यां मतिं खम् भाषः प्राप्तवान् भ्रसि 

एषा मतिः तकेण भ भपनेया न भरपमेतव्या न इन्तव्धा। कथम् ! 



२४६  षेदान्तसमन्वयः । [शम च। 

यान्लमापः सत्य्ठतिर्बतासि 
लादङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ 

जानाम्य शेवधिरित्यनित्यं 

न दयघ्र् वैः प्राप्यते हि घ् षन्तत् । 
ततो मया नाचिकेतञ्चितोऽनिि- 
रनिलयट्रव्येः प्राप्तवानस्मि निलयम् ॥ 
कामस्यािं जगतः प्रतिष्ठां 

क्रतोरानन्व्यमभयस्य पारम् ¦ 

स्लोममहदुरुगायम्प्रतिष्ठा 
दृष्टा घछल्या घौरो नचिकेतोऽलयसरा्तोः ॥ 

कठ २।६- ११) 

भरन्येन त्वत्तो स्रानवता परेण एव प्रोक्ता व्याख्याता इयं मतिः सुकना 

नाय प्रक्ष्टन्नानाय भविष्वति। हे नचिकेतः, लं वत-विख्मये-- 

सत्य्टतिः सत्यघारणःवान् असि। वत्वाहटक् प्रष्टा जिज्ञासुः नः भस्मनभ्यं 

भूयात् भवतु । 

जानामौति । रह" यमः ओेवधिः निधिः इति पाथिंवधनर्मिरि 
यावत् अनित्यः जानामि । भ्रुवं नित्यं तत् भालतच्छम् अघ्र वः भनित्येः 
दव्य; न हि प्राप्यते। ततः मणा नित्यैः द्रव्यं; नाचिक्षतः-योऽ- 

सावम्निः सम्प्रति तन्नाखरा प्रसिहः स्यात् स--्रम्बिः चितः निब्बै्तितः, 
तेन नित्यम् अक्षय्य' सगा ख्यं याम्य खन" प्राप्तवान् अस्मि । प्रखान- 

बज्ञा† मेदवादप्रदशेनावैषाद्तासोत् ; भत्र पुनरिषयविष्डेदवारब्णा- 
यास्या निवेशः । 

हेर प्यग्भादिखखानाभिलाषत्यागेनास्य शिष्यस्य खतो मङच्य' दर्भ 
यति कामख्ति । कामस्व अभिलाषस्य भआि' प्राति, जगतः प्रतिष्ठां 

कणा जगदाखयलनलामं--ब्रह्मचारोच्णंखरति रोदसो” “ख दधार 



१  जौवादक्वल्लो। २४० 

४। एत्छ ला सम्यरिण्ड्य म्यः ` 
प्रहद्य धम्मामणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनौोयप हि लब्धा 
विहत सद्म नचिकेतसं मन्यं ॥ 

अन्यत्रधन्धांदन्यचाधन्धादन्यत्रास््मात् क्रताक्तवात् । 
अन्य भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तदद् ॥ 

कठ २।१३२।१४। 

एथिवीं दाम्” ( भ्रध, ११।५।१ ) इति ; क्रतोः यन्नस्य श्रानन्यम् 

अनन्तकालफलप्रदं डईैरण्यगभे पदं--“शाण्वतोः समा उपयन्ति लोकाः 

शाश्वतोः समा उपयन्त्यापः। इष्टं पूत्तं शाश्वतोनां समानां शाश्वतेन 

हविष्टानन्तं लोकं समार्रोह।” (ते, त्रा २।५।५ ) इति ; श्रभयस्य 

प्रश्युतिरोनगतेः पारं परां निष्टां--“^श्रनन्तध् ₹ वा श्रपारमक्षव्यं लोकं 
जयति योऽग्निं नाचिकेत चिनुते!” (ते, ब्रा, ३।११।८) इति ; स्तोम- 

मश्दुरगायं स्तोमं सुत्यं महत् रेयु स्तोमश्च तन्मह श्च उरुगाय 

विस्तौणीं गतिं--म केवलम् रक्ष्यः किन्त पार' ; प्रतिष्ठां सब्ध- 
लोकजयरूपाम्--“भन्तरिक्ष' दिव भूमिमादित्यान् मर्तो दिशः। 

लोकान् स सव्वमाप्रोतियो ददाति शतौदनाम् > ( भथ, १०। 

५।१० ) इति ; सम्यम् एतत् त्या धारणया सत्यावधारशेन धौरः 

विकैक सन्, ड नचिकेतः, त्वम् अत्यखराक्षौः त्यक्षवान् । 

| ४। भ्राकतत्वोपदेशः प्रस्तुयते खत्युना एतदिति । एतत् 

वश्चामाणम् भाकतश्व' च त्वा सम्परिष्टद्य उपादाय मचः मरणधन्ा 
नरः प्रहद्म सम्बन्नो भूत्वा धन्य घश्चादनपैतम् अशं सच्छम् एतम् 

परात्ानम् भराय प्राप्य मोदनोयं इषेोयं तम् एतं लब्धा स मोदते । 
 मचिकंलसं प्रति सच्च ब्रह्मनिकेतन' विहतम् अ्रपाहतदारम्। ` 

दृश्यमानं यत् किच्च तदतोतं यस्तु तददयाख्यानाय नचिकेता भाड़ 



र४८  - वैदान्तसमन्वयः। [ भम। 

५। न जायते वियते वा विपश्चि- ` 
त्राय कुतश्चिन्न बभूव कञ्चित् । 
अजो नित्यः पाश्वतोऽयं पुराणो 

न इन्यत हन्यमाने शरौरे ॥ 

हन्ता चेनप्रन्यते हन्तु हतसेन, न्यते हतम् । ` 

उभौ ती न विजानीतो नायश्हन्ति न हन्यते ॥ 
अन्यतेति। धर्मात् शास्तोयानुष्टानात् अन्यत्र तदतोतः, अ्रध्चात् 

अविहिटानुष्टानात् अन्यत्र तदतोतः, अस्मात् टश्यमानात् छऊताक्ननात् 

कायकारणात् अन्यत्र तदतोत', भूतात् भवोतात् च अन्यत्र तदतोतं, 

भव्धात् भविष्यतः च अन्यत्र तदतोतं, चकारात् वन्तमानात् अन्यत्र 

तदनोतं यत्, तत् पश्यसि जानासि तम्, तत् वद । परतत्वजोवतच्च- 

साधारणोऽयं प्रखरः । 

४५। परतच्चजोवतस्वसाधारणत्वात् प्रश्नस्य प्रथमं परतत्वमा- 

ख्याय (२।२) तदनन्तरमामतत्वमाषह न जायत इति एवमन्यत्र । 

विपशित्--विप्रकष्टं चिनोति ज्ञानविषयं करोलोति दौघंदर्थी चैतन्य- 
श्रूपः अस्रा- विपशिदित्यव्र मौतायां "कदाचित्" इति पाठः, कैन 

ब्रह्मणशा विपञ्िताः (४११) दत्यतरत्यब्रह्म विषेण विपयिच्छब्टादे? '- 

थान्तरमन्र श्टहोतं जोवविगेषण्त्वात्-न जायते, न ज्यते, न भयं 

कुतखित् कारणात् दभूव--कारगास्य ब्रह्मणः परप्रक्तिखात् ; कञित् 

न अतो वभूव--भ्रस्य स्षटत्वाभावात्। भ्यम् ्रजः जन्मरहितः-- 

देहादिजग्म नास्य जग्म); नित्यः चिरखायो, ाश्लतः अपरक्षयशून्धः, 

पुराणः प्राचोनो$पि नवोनः, शरोर इन्धमाने न अयं इन्यते। 

इन्तेति । न्ता इननकर््ता इननाभिलाषो शन्तु इनिष्माम्येन- 

मिति चेत् मन्धते चिम्तयसि, इतः विग्टदेहः चेत् इतं हतोऽहमिति 

मन्यते, तौ उभौ इन्तृषताभिमानिनौ न विजामोतः न खङ्पन्नी, . 

अधम् भासा कमप्यामानं म इन्ति, नापि भामा इन्धते इतो मवति । 



$  ल्ौवाद्मबन्नो। २४९ 

भगोरणौयान् महतो महोया- ` 
नाव्माख जन्तोनिहितो गुहायाम् । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादनग््हिमानमात्मनः ॥ 

आसीनो दूर व्रजति शयानो याति सव्वैतः 
कस्त॑ मदामद' दैवं मदन्यो ज्नातुमहति ॥ 
अशरौर शरीरष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । 

महान्तं विभुमाव्मानं मत्वा धौरो न शोचति ॥ 

~ कठ २।१८-२२। 

अणोरिति। भरस्य जन्तोः प्राणिनः भाता रणोः खष्मात् भयौ 

यान् सखद्मतरः, महतः मतः परिमाणात् महोयान् महत्तरः, गु्धायां 

ददि निहितः प्रतिष्ठितः। तम् आत्मानम् श्रक्रतुः वाद्मविषयोपरत- 

बुद्िः धातुप्रसादात् टेहधारणकारणशाणितादयः धातवः तेषां प्रसा- 

दात् विषयप्रवणतारूपदैगुखापनोदनात् वोतशोकः श्रपनौतविषय- 

जनितखेदः भ्रालमनः महिमानः मद्व पश्यति प्रत्यत्तोकरोति। 

श्वेता्वतरपारे “धातुः प्रसादात्” इति, ^दैणम्> इतिच । तेनच 

विषयभेदादनास्याः पुनसक्ेखः । 

पसोनष्ति। भरासोनः उपविष्टः दूरं व्रजति--कालदेश्वाधा- 

मतिक्रम्य दूरसविषयमातमचिन्तायत्तं करोति, शयानः निद्धितः सर्व्यैतः 

याति खप्रे विचरति । मटामद' इरषाडषें तदुभयविपरो तघग्राक्रान्तं 

ते देवम् भावान मदन्यः मत्तो ख्त्योः कः अन्यः न्नातुम् परति 
समर्धो भवति । 

 अशरोरमिति । भनवसख्येषु भखायिषु शरोरेषु भवखितम्, अरशरोरं 

देहरहितम् पामान महान्त विभुः हैहाद्यतोन' मत्वा ज्ञात्रा धीरः 

विशो म शोचति, देष्टापगभेऽपि तस्याविनाधिलात् । 
रर् 
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६ । ऋतं पिवन्तौ सुक्ततस्य लोके 
गहत्मप्रकिष्टी पर्से परां । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चानयो ये च चिनाचिकताः ॥ 

यः सेतुरौ जानानामन्तर ब्रह्म यत् परम् । 
अभयं तितीषताम्पार नचिकेतसगशकेमटि ¢ 

अत्मानं रथिनः विदि शरोर रयमेक तु| 
बुडिन्तु सारथिं कडि मनः प्रग्रहमेव च॥ ॥ 

६। परात्मनेव जोवातमनः स्प्रटश्यमतस्तावुभावेकत्र सद्धिकष्य 

बुद्िगोचरौ कर्तुमाह ऋनम् इति। लाके जगत्यां-“श्रामानः 
स्वयमकुरुत तम््रात्तत् सुङकतसुच्यतं" ( ८।६ ) इति- व्याक्गतावस्यायां 

कतस्य ऋतम्--दयत्तिं हृदयमिति न्रियापफन्त रसम् नन्द् 
पिवन्तौ मुच्छान्ये मुद्धायां बुद्धो परमे खट षरा परस्य 

ब्रह्मणः श्रद्ध स्थान हाहाकार प्रविष्टौ छायातपौ छकायातपाविक 

नित्यसम्प क्तौ जोवात्मपरातानौो ब्रह्मविदः वदन्ति कथय ॥ 

विनाविकैताः चिःक्ल्वः नाचिकनोऽग्नि; चितः यैः के अपि वदन्ति 

य्प्वम् ¦ 

यद्ति.¢ यतः छछाय्यातपाविव जोवात्मपरमावानौ तं वदस्ति, 

अतएव ईजानानां यजमानानां य॑: मेतु; पारगमनोपायः, यत् श्ररद 

पर ब्रह्म, पार' तितोषतां तन्तु मिच्छतां तं नाचिकेलाग्निं चेतु, तत् 

ब्रह्म च च्नातु" शकम शक्येमद्धि । 

आमानसितिं) आव्मानः जोव दिनः रथसखामिनः विद्धि 

जानोहि, शरोरम् एव तु रथः विदि, बुद्धिंतु सारयि' रथचालकः 

विद्धि, मनः एव च प्रग्र रग्नि विडि। 
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न्दरियाकि इयानाहूविषयार्थस्ते षु गोचरान् । 
अत्म न्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेलया₹र्मनौषिखः ॥ 

यस्त्वविन्नानवान् भवलत्ययुक्त न मनसा सदा । 
सस्यन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा द्वव सारथेः ॥ 

खस्तु विन्नानवान् भवति युक्तन मनस सदा| 

तस्येन्द्रियाणि वणश्चानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 

यस्त्व विन्नानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः, 

न स तत्पदमाप्रोति सपसाख्छाधिगच्छति ॥ 

यस्तु विन्नानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः । 

सतु तत्पदप्राप्रोति यश्माह्रयो न जायते ॥ 

इद्दरियाणोति। इन्द्रिय हयान् अरान् श्राषहुः, तेषु इन्द्रि 

येषु विषयान् रूपादोन् गोचरान् मागन् विद्धि, मनोषिशः विवेकिनः 

अत्बन्द्रियमनोयुक्लं टेषहेन्दरियिमनोभिः युक्त भोक्ता इति संमसारोद्ति 

आहः । 

यस्त्विति + सटा अयुक्तेन भनियतेन श्रसमाहितेन मनसा यः 

तु रथो अविन्ञानवान् अविवेको भवति, त्य सारथेः बुः दुष्टाश्वाः श्व 

इन्द्रियाणि भ्रवश्यानि अनायत्तानि अरशक्यवादगोयानि । 

यस्त्विति, सदा युक्तन समाहितेन मनसायः तु र्थे विन्नान- 

जान् विवेको भवति तस सारथेः बुद्धः सदश्बाः इव इन्द्रियाणि वश्यानि 

दान्ताः। 

बस्त्िति। यःतु रथो अ्रविन्नानवान् भविकश्चैको सदा अमनस्कः 
संयतमना; भश्च; भवलि, न स तत् पूर्व्नोह्म् अरत्तर' पर पदम् 

-श्राप्नोति संलार' लोकलोकान्तरश्चमणः च अधिगच्छति प्राप्नोति। 

यस्त्िति। यः तु रथो विज्ञानवान् विक्षेको समनस्कः संयत- 
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बिन्नानसारयथिर्यस्त॒ मनःप्रयष्वात्ररः । 

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तदिष्णोः परमं पदम् ॥ 

इन्द्रियेभ्यः पराद्यर्था भथम्यश्च पर" मनः । 

मनसख परावुचिवदेरात्मा महान् परः ॥ 

महतः परमन्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः । 

पुरुषान्न पर' किञ्चित् सा काष्टासा पररागतिः॥ 

मनाः शचि; भवति, स तु तत् पूर्ववँक्तम् भक्लरः पर' प्रदम् 

प्रोति, यस्मात् परमपदात् भूयः पुनः न जायते न संसारगतिं 

लभते । 

 विक्ञानेति। यः तु नरः विक्नानसारथिः विषेकबुशिसारधिः 

मनःप्रग्रहवान् मनोरण्मिधुकतः, स भ्रष्वनः संसारगतेः पार व्ष्णिोः 

सत्पैव्यापिनः तत् परम' पद' सखरूपम् श्राप्रोति । | 

रूपकेण यद,ख्यातं स्फुटतरवाक्येन तस्य तत्वं निबक्नाति इद्दरियेभ्य 

इति युग्मकषेन। भर्था; विषया; हि इन्द्रियेभ्यः चश्ुरादिभ्यः पराः श्रेष्टः 

- तेषामेव सकच्छाणां ग्रहणाय चन्तुरादिस्थुलेन्द्रियाणां सिक त्, 
अर्थेभ्यः विषयेभ्यः मनः परं अष्ट सूच्छतरेण मनसा विना तेषां 

निष्फलत्वात्, मनसः सङ्कल्पवि कल्पयामि कात् च बुद्धिः निद्या सिका परा 

खेष्ठा, वुचेः महान् भतिख्मात् मदत्ववि शिष्टः भाला जोवः पदः खेषठः, 

महतः भामनः भव्यक्त' प्रक्षतिः--सव्वैस्य जगतो वोजभूतमव्याङ्ञत- 

नाम करूपतस्वम्-पर' श्र ठम् जौवस्य प्रकषत्यधोनलात्, भव्यक्ञात् प्रक्षे; 

परुषः--सव्वेषूरणत्वात् सव्वान्तभावकः पराता परः खः, पुरुषात् न 
किञ्चित् परम् भस्ति। इन्द्रियेभ्य भ्रारभ्य पुरषे या पयथवसितिः षा 
काष्ठा निष्ठा पयवसान, सा परा गतिः गन्तुणां जोवानाम्- तस्मिन् 
ख्धिनो. जोषपनां खम्यश्नता । वर 
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एष सव्वेषु भूतेषु गढाद्मा न प्रकाशत । 

हश्यते तग्मया बुद्धा सूच्छया सुच्छदशिमिः ॥ 

यच्छेदाङ्नसा प्रान्नस्याच्छ जन्नानमात्मनि । 

च्रानमात्मनि महति नियच्छत्तयच्छेच्छान्त सात्मनि ॥ 
उस्िष्ठत जाग्रत प्राप्य वराच्रिबोघत। 

चरस्य धागा निशिता दुरत्यया 

दुग॑म्पथस्तत् कवयो वदन्ति ॥ कट ३।१--१४। 
७ । येन रूपं रसं गन्ध शब्दान् स्पशांश्च मेधनान् ! 

एतेनेव विजानाति किमच परिशिष्यते ॥ एतदैवत् । 

स्युलेन्द्रियेभवयः सच्छे पराखनि क्रमादारोडहस्य प्रयोजनमु्यते 

एषड्ति। एष पुरुषः सर्व्वेषु भूतेषु गूढामा गूढः प्रच्छन्रः भासा 

भन्तयैतन्यस्वरूपेण विराजमानः, सुतरां न प्रकाशते । सूच्छया अग्युया 

एकाग्रतोपेलया बुद्धया सूच्छदशिभिः एष दश्यते साक्तातश्ियते । 
कथंस दश्यते तदाह यच्छेदिति। प्रानः प्रभावान् वितैकौ 

मनसो- छान्दसं देष्यम्-- मनसि वाक् वाच॑--वाचा सर्ववेन्द्रियाणां 
पणम्-- यच्छेत् निरुन्ध्यात् अभिवभावेन स्थापयेत्, त् ममः भात्मनि 

मन्ादिव्यायके शाने बुखौ, ज्ञानः वुदिः महति भाव्मनि जावे यच्छेत्, 

लं जोव शान्ते निव्यिकारे प्रपश्चातोते अश्मनि पराव्मनि यच्छेत् । 

एतत्साधना्थंमा चाया खरवग्रहणाय प्रोत्साहयति उसिष्ठत दति । 

उस्िष्ठत उलयानः कुरत, जाग्रत मोहनिद्रां अषोत, वराम् खष्ठान् 

आचायान् प्राप्य सङ्गम्य निबोधत श्रवगच्छत। दुरत्यया दूगेमनोया 
निशिता सोष्षोक्तता श्ुरस्य धारा तत् पथः वमे, पतः दुगं दुःसम्प्रा्यम् 
ति कवयः पण्डिताः वदन्ति। 

 ७। रूपरसादिक सव्यैमााचिछानेनागुश्चूयत श्त्येतत् तस्य 

प्रमाखभित्वाहइ येनेति। येन रतेन सास्ना विन्रानस्वभावेन रूप 



२५४ वेदान्तस्मन्वयः । [ भ्म ज। 

सखप्रान्त' जागरतान्तञ्चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्त विभुमाव्मान' मत्वा धरो न शोचति ॥ 

यदम मध्वदं वेद आत्मान जौवमन्तिकात् । 
दशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगु्यते ॥ एतदहै तत् । 

कंठ ४।२--५ । 

८ । ऊद प्रायमुन्नयल्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्यं वामनमासौन विष्व देवा उपासते ॥ 

रसं गन्ध शब्दान् स्यन् मेश्ुनान् सिधुनधर््मोत्पब्रसुखप्रत्ययान् विजा- 

नाति, भव ज्नानविषये किम् भरन्यत् परिशिष्यते न किमपोति भावः। 

तत् एतत् वै भाव्तक््व' तया नचिकतसा ष्टम् । 

सूपरसादिन्नानादपि सख्मन्नानप्रकारमाष्ट खप्रान्तमिति । खप्रान्तं 

स्वप्रविन्नय' जागरितान्तं जागरितविज्ञेयम्, उभौ खप्रजागरितान्तौ 

येन श्रनुपश्यति टं महान्तं महत््वसम्पन्रं विभु व्यापिनम् तदतोतम् 
शआरलान' मत्वा श्ञात्वा घौरः विवेको न शोचति। 

जोवा मन्नानेन परमामन्नानमुपतिष्ठत इति प्रदशेयति य षग 

भिति। मध्वदं मधु क्मफलम् भरत्तोति मध्वदम् इमम् जोवम् 

आत्मानम् अन्तिकात् समरे भूतभव्यस्य कालत्रयस्य दयानम् 

ई्शितार' च यः वेट, तता जोवालमपरमाश्ननोरेकत्रावस्यानन्नानानन्तर' 

न विज्जुगुष्ठते भ्रातान' न गोपायितुमिच्छति। एतत् तत् जोबाम- 

धरात्तच्छम् । 

८। जोवास्ाधिष्टानवणात् प्राणादोनां क्रियानिव्याहमाहइ लद्ख- 
मिति। प्राण प्राणवायुम् ऊष श्रदयात् उन्नयति ऊद गमयति, 
अपान प्रत्यक् अधः श्रख्यति स्िपति यः, मध्ये इदयाकाषे भासोन 

खितं वामन" वननोयं--बामानि शोभनानि नयतोति डः--वामनः 
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अस्य विस्रंसमानस्य शरोरख्यस्य देहिनः । 

दे हाद्दिमुच्यमानस्य किमत परिशिष्यते ॥ एतद्ेतत् । 

न प्राणेन नापामेन मर्यो जीवति कश्चन । 

दलरेण तु जौवन्ति यद्िन्रं तावुपाथितौ ॥ 

कट ५।३।४ । 

८ । द्या सुपर्णा सयुजा सखाया 

समान वत्त परिषसजाते । 

तयोरन्यः पिप्पल स्वाद- 

स्यनश्न्नन्यो ऽभिचाकशौति ॥ 

(२।१६)--पुण्यफलप्रापकल्वात् भजनोय' तम् आतानः विश्व सब्वः 

टेवाः चच्ुरादयः उपासते तदनुगताः भवन्ति| 

भस्यति। विखंसमानस्य भ्वंगमानस्य श्रतएव देहात् विसुश्य- 

मानस्य शरोरस्धस्य शरस्य देहिनः श्र टेहे तदिगमे किं परिशिष्यते? 

न किमपोत्य्ैः। एतत् त तत् श्रामतश्छम् । 
न् प्राशेनेति। मन्यः मरणधर्मा कञ्चन मनुष्यः न प्राणेन न 

अपानेन जोवति । यस्िन् एतौ प्राणापानौ उपाचितौ तेन इतरे 

प्राणादिविलक्षपेन भामना सव्व जोवन्ति। 

€। जोवामपरमाकमनोरेकन्रावखखितिं दश्यतिहाद्ति। हा 

दौ सुपस सुपर्णो पक्चिणौ सयुला सयुजौ सदेव सवधदा युक्ञो सखाया 

सखायौ--.समानः ख्यायते लनेरिति सखा, दयोः सखित्व खरूपै- 

.कात्- समानः हत्त टेः परिषश्वजातं परिष्व्नवन्तौ अालिङ्कित- 

बन्ती । तयो; पक्तिणोः भन्धः एकः जोवः खाद् पिष्पल' फलम् 

सत्ति, अन्य; भरः पराता भनयन् भसु्ञानः अभिचाकभोति पश्यति 
साञश्ितया तिष्ठति । 
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समाने चे पुरुषो निममोऽ- 
नौशया शोचति मुद्यमानः। 
जुष्ट यटा पश्यत्यन्यमौश- 

मस्य महिमानमिति वौतश्ोकः ॥ 

मु ३१) १।२ ; श्वेत ४।६।७। 

१०। कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स 
भ्रात्मा। येनवारूप पश्यति येनवा शब्दं णोति 

येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वाचं व्याकरोति येन वा 

खादु चाखादु च विजानाति । 

यदेतद्ुदय मनश्चेतत् सञन्नानमान्नान' विन्नानः 

एवं पराकनेकत्र स्थितोऽपि जोव यदा रेडादावभिनिवेशवशात् 

नतं जानाति तदाऽशक्तः णोचति सुष्यति, किन्तु यदा तश्महिखासानः 

सम्प्रव वेसि तदा वोतशोको भवतोत्याद समानद्ति। समामे हस्ते 
देहे निमम्नः भासक्तः सन् मुष्यमानः मोषमापद्यमानः पुरुषः; ङगवः 
अनोशया दोनतया शोचति सन्तप्यते । जुट" या गाद्युपायेन सेवितम 

ईश' परमे यदा पश्यति साक्षातकरोति, तदा भामानम् च्य 

देशस्य मश्िमान' तक्मदष्व नासमानोमहस्वम् इति ज्नाता दोतभोकः 

सपगतशोकः भवति 

१०। ऋषिर्वामदेवो मादढगर्भे निवसत्र वासचिन्तामकरोत्, तेन 
च॒ सोऽग्रतत्वं लब्धवानित्याख्यायिकामवलम्बपामतच्णष्चष्छलोपर्धिता 
कोऽयमिति। कोऽयम् भ्रास्मा इति य" वयम् उपारे । कतरः मु 
साका? येन वा रूपः पश्यति, येनवाशब्द' खणोति येना. 
गन्धाम् भ्ाजिघ्रति, येन वाच". वाकं व्याकरोति ग्यवहरति येन ` 
खादु च अस्तादु च विजानाति सश्राभ्नाद्ति। ` | 

भागा हि प्रन्नानरूपः, छदयादि -सन्वै लद्ीव  ख्पाग्तरदनिकधाह 
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प्रज्ञानं मेधा दष्टिधुति्मतिक्नौषा जतिः स्मुतिः सङ्ल्प 

क्रतुरसुः कामोवश इति । सव्वाण्येवेतानि प्रन्नानखय 

नामधेयानि भवन्ति रेत ५।१।२। ` 

छि अ) १... 

११। चौण्यात्मने कुरुतेति मनोवाचं प्राशं तान्या- 

त्मने कुरुतान्यरमना अभूव नादशेमन्यचमना अभूवं 
नाश्रौषमिति मनसादेव पश्यति मनसा कोति । कामः 
सङ्ल्पो विचिकित्सा श्द्वाऽशदा घतिरघतिदौर्वौभी 

` रिसेतत् सव्वं मनएव तम्प्रादपि पृष्ठत उपरस्छष्टो मनसा 
विजानाति यः कथ शब्दो तागेवसा। एषा छन्त 

मायत्तेषा हि न | प्राणोऽपानोव्यान उदानः समानोऽन 
दूत्येवत् सव्य प्राय एवेतन्प्रयो वा अयमात्मा वाञ्ययो 
मनोमयः प्राणमयः । छह ३।५।३ । | 

यदेतदिति। यत् एतत् हदय तत् एतत् मनः: । संन्नानं चेतन 
भावः, आराच्नानम् भक्नसिः ईश्वरभावः, विज्ञानः कलादिपरिक्नान, 

प्रज्नानः प्रन्नता, मेधा ग्रन्यघारणसामध्य, दृष्टिः इन्द्रियद्ारा विषयो- 
पलख्धिः, तिः धारणा धेयम्, मतिः मनन, सनोषा खाघोनचिन्ता, 
जुतिः शोघ्रवेदित्वं, स्मृतिः स्मरण, सङ्कल्पः शक्रकछलष्णादिरूपाथां 
सम्यक्रपरिकल्पनम्, क्रतुः भध्यवसायः, असुः प्राणादिजोवनक्रिया- 
निमित्ता वत्तिः, कामः विषयाकाहइ्ग, वशः भोगाभिलाषः, एतानि 

एव सन्याखि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । 

११। पूर्व्वोक्षमथें द्रढयति जोषोति। यत् सप्तान्नानि मेधया 
तपसाऽजनयत् पिता एकमस्य साधारण, दं रेवानभाजयत्, तोश्ा- 

मनेऽकुरत, पशुभ्य एकम् (ठ, २।५।१)* इत्यशरत्यं श्बोणि सालमनेऽकुरतः 
इत्यं" ब्टङोत्वा व्याख्यायते--मनते वाचः प्राण' तानि अन्नानि भाकने 

शद् 
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, १२। गुान्वथो यः फलकर्मकर्ता 

क्तस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 

स विश्वरूपस्विगुशस्विवर्त्या ` 

प्राशाजिपः सघ्चरति खकम्यभिः॥ 

भासार्थम् अङुरुत प्रजापतिः । भतएव प्रन्यचमनाः भ्रभूवं न भद 
शम्, अन्यत्रमना; भभूव' म भअयौषम् इव्य्धिदंर्शयति मनसा एव 
जनः पश्यति मनसा एव शणोति। कामः भभिलाषः, सङ्करः 
प्रतुपख्ितविषयविकल्पनम् शएक्तनोलादिभेदेन, विचिकित्सा संशय- 

ज्नानम्, खदा सत्यधारणोप्रयोगिनो बुः, सशदडा तद्िपरौता बुहिः, 

शतिः रेदायवसादे उन्तश्मनम्, भ्रष्टतिः तदिप्ययः, कोः लल्ला, धोः 

प्रन्ना, मोः भयम् इति एतत् सव्वं मनः एव । तसात् एव ₹हतोः 

षष्टतः उपष्डृष्टः मनसा विजानाति । यः कः च शष्ट; वाक् एव सा) 

एषा वाक् हि अन्तम् अभिधेयनिणंयम् श्रायत्ता श्रनुगता--अभिभैय- 
प्रकाशिका, एषः वाक् पुनः न भरभिघेयवत् प्रामाख्या। प्राशः 

सुखनासिकासन्चारो, श्रपानः सूपुरोषादेरपनेता, व्यानः स्त्म 

शरोरव्यापो, उदानः ऊद गम्नादिदेतुः, समानः श्रत्रपक्षा, रतै 
पनः देशचेष्टाशतुः इति एतत् स्वै प्राणएव ¦ एतनऋयः मनो- 

वाक् प्राण दति त्रितयारश्चः भयम् भ्रात्रा वद्य: मनोमयः 

प्राणमयः । 

१२। जालसख्रूपं विघ्ठोलि गुणान्वय इति) शुकैः इन्द्रियैः 

न्वयः सम्बन्धो यच्च स गुणान्बयः, फलकम््कर्तां फलाय कर्मणां 

कर्ता, यः स कतस्य तस्य एव च उपभोक्ता, स विश्वरूपः नानाश्पः, 
चिगुणः चयः सच्तवादयः; रुण्या; भस्य इति, निवता भ्रोणि वानि 
घर््याधदन्नानङूपाणि यस्य, प्राणाधिपः प्राणस्य पञश्चहन्तेः भधिपः, 

सखकगभिः खानुष्ठानेः स्वरति पिद्धरति तन्तदनुरूपभादेन । 
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अङ्ष्टमाचो रवितुल्धरूपः 
सङ्कल्पाहृङ्ारसमन्वितो यः । 
बुशेगणेनात्मरुखेन चैव 

आरायमाचोऽप्यपरोऽपि दष्टः ॥ 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागो जवः स विन्नेयः स चानन्लाय कल्पते ॥ 
नेवस्ौ न पुमानेष न चेवाय' नपुंसकः । 
ययच्छरोरमादत्ते तेन तेन स र्ताते ॥ 

सङ्ल्पनस्पशनटषटिमोहे- 
यासाम्बुव्रष्टयात्विव्रदजन्प्र । 

अङ्कमा इति। श्रङ्ष्टमात्रः श्रङ्कष्टपरिमाणः खच्मत्वात्, रवि- 

तुधरूपः ज्यो तिःस्ररूपः चेतन्यत्वात्, सङ्कल्पाहहमरसमन्वितः सष्रपः 

प्रत्युपश्ितविषयभेदविकल्यनम् च, श्रहष््मरः श्रहंन्नानश्च, ताभ्यां 

समन्वितः, वुः गुणेन श्राराग्रमा्रः प्रतोदाग्रप्रोतलोषहकण्टकाग्रमाचः 

सूुष्छः अपि, भात्मगुशेन शरोरगुशेन च परः भसूच्छ्मः पि यः ट्टः 

प्रत्मसोक्लतः। परेण सम्बन्धः । 

बालागरेति। स जोवः वालाग्रशतभागस्य केशाग्रस्य शतभागस्य 

शतक्रत्वः मेदमापादितस्य तस्यापि शतधा कखिितस्य च भागः विक्ेयः। 

एवमतिसच्छोऽपि स च भ्रानग्याय कल्पसे भनन्तत्वाय भनन्तक्नामादि- 

 शामाय कर्पते समर्धो भवति । 
नैवेति एष जवः न एव स्त्रो, न एव पुमान्, म एव भय 

 मपसकः। तत् कथ तथा प्रतिभाति? यत् यत् शरोरम् श्रान्ते 

ग्ह्काति, तेन सेन शरोरेण स जोवः रच्यते स्नोत्वादिमेदेन रितो 

भवति सतन्वतया हणाय । 

सङ्गल्यमेति । सदुल्यनस्मशनदृष्टिमोषैः सङ्ख्यन' मानसक्रिया 
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`  कममानुगान्यनुक्रमेण देहो 
` स्थानेषु रूाख्यभिसम्प्रपव्यते ॥ 
स्युलानि सृच्छाणि बद्भनि चेव 
रूपाणि देहौ खगुशेर्वुणोति । 
क्रियागुणेरात्मगुखेश्च तेषां 
संयोगश्तुरपरोऽपि दष्टः ॥ 

प्वेत ५।९--१२। 

स्प्धनं तलगिन्दियव्यापारः, इष्टिः दभेनक्रिया, मोद; विषयापद्नतचित्त-“ 
तमू एतैः स्थानेषु भिब्रभिब्रदेहेष॒ कन्धानुगानि कन्मानुयायोनि 

रूपाणि खरूपाणि, यासाम्बृहच्या श्रत्रपानासेवनेन अामविहद्धिजन्भ 

आत्मनः देरस्य विहदहिं च जन्म च देहो जोवः श्रभिसंप्रपदयते 

प्राप्रोति। | 

सयुनानोति । देद्ौ जोवः खगुणेः स्वामनिष्टसंस्कारेः स्थलानि 

सुच्छाणि च बद्नि एव शूपाशि स्वरूपा हणोति भजते । तेषां 

रूपाणां क्रियागुणेः भागुरेः स्वनिष्ठगुरीः च अपरोऽपि तदतिरिक्तोऽपि 

संयोगदतुः नबनवयोजनाकारण' ट्टः प्रत्यन्षोक्ततः । 

भैः भ 

परा परप्रकतिकः परमपुरुषद़ति गौतासिद्धान्तः किन्न, वेदा्तसारभृत इति संशयापरनोदनाय 

तवामिद साधनेऽपि ` तयीर्नेकान्तविलोपौ दशयति यत्र हि सा तमनाहत्य ताह" कंनान्तमुषन्ध- 

बध्रादिव्यस्य समालोचम' प्रयोजनम् । “मघवन् मयै वा इद" शरीरमात्तं चत्युना तदस्पादरस्या- 

` अरीरस्याकरनोऽधिष्टानम् ।, भातौ वे खश्ररौरः प्रियाप्रियाभ्याम् । नवे सथररोरस्य सतः प्रिया 

`", प्रिययोरपहतिरस्ि । भशरौर' वाव सन्तन प्रियाप्रिये खगतः” (६।२[४६घ]) इति सुषुष्ाषाक्मनो 

"^, भूतानाश्च विनि द्रति शङाबतो मघवतः प्रबोधाय पराक्मगालिङ्धितस्या्मनोऽशरौरलेन खिति 

` "स्यते । अत्तएवाष् “सुने पर आत्मनि संतिष्ठते” (१।५) इति । ततैव च "एष हि द्रष्टा 

 .. खछष्टायोता भ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कलो चिश्ानाा पः” श््युक्ता “स परेऽदर भास्नि 
` -शरविहते" शुष् । तेन च शौव द्रदटुस्वादिक म; बिङ्ं भवतीति श्रायते । अतएव बा 

५ ८ श , “ 



 - 
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“य त्र प्यति पश्यम् बे तच्र प्यति। म दहि द्रषुदृविपरिलोपी विशातेऽविनाभिलात् ।* ` 
दति। यषेष कथम्--“न तु तहितौयमसि ततीऽन्धहिभक्तं यत् पश्येत्” ( १।४[५्य्र] ) इति। 

स्यापि जोवेनेकौमूतानि शुषुप्रौ परामनि ; सुतरां भ सतोऽन्धत् किञ्चन प्रतिभाति। किन्त 
यद्यपि मान्यत् पश्यति तापि पष्टत्रैव सम पश्यति, किमिद “पश्चन् त्रे वन्न पश्यति" इति? . 
“सस्यकन्या सब्वेकामः सव्यगन्धः सन्धरसः” (६।४) द्रव्यादिदिश्ा परात्मग्धं व सवथः पश्यम् ततीऽन्यत् 

किश्म सम पश्यति, ग जिघ्रति, न रस्यत इत्यादि! एव" सम्ध' पराव्मनि पश्यतो “एषाऽख 

परमा गतिरेवाऽखय परमा सभ्यदेषोऽस्य परमो लोक रएषीऽस्य परम श्रागन्दः- ( ३।५[५८्१] ) 1 ॥ 

शति । “सन्धेः पर आ्राकमनि सम्मतिष्ठते” इत्यत्रत्यसव्धशब्दे “एधिवी च एथिदौमावा वापश्ापी- 

माधा च तेजस नेजोमावा च वायुख् वायुमातचा चाकाशशाकाशमावा च चद्दुद् दरटव्यश्च गओ्रोचख 

श्यो तव्यश्च प्राश प्रातव्यश्च रसश्च रखयितव्यञ्च लक् च स्पश्रीयतव्यख् वाक् च वक्नव्यश्च इस्तौ 

ष्वादातव्यस्चोपश्यखानन्टयितव्यञख चिलश्च चेतयितव्यश्च तेजख्च विद्योतयितव्यश्च प्राणश्च विधारयि- 

सव्यश्च” (३।५) दति । सुतरां परापरप्रक्नतिविलौपो ग परेऽर आत्मनीति वेदान्तस्मयः ; सभेव 

यालुतवती गौतेति माव काचित् विश्िकित्सा। मपुत्राह्मणोक्त' सर्व्वैक्ध' नैतिकम्, ^शय्- 

मात्मा ब्रम सम्ानुभूः” (६।२१) इत्यनेन सव्वेविलीो पनिवारण्छात् । भन्धत्राप्येव' विङ्ञेयम्। 

१--९ । बवहि्विषयविमुग्धेन म पुमराव्मतस्वमधिक्रियते वदिृुखत्वादित्येष सिद्धान्तो महता 

प्यन्धेन प्रथमसंघे (९) प्रदश्येते ; हितीये (र) प॒नमिषयाभिलाषविरडितख तत्वाधिकार' खौकलन्य 

तीये (१) तदुपरेर विंरललत्वसुपादिश्त् । न केवल पा्थिवभीगाभिलाषोऽच विरौोधौ किन्ति 

समाधाषपसगा वदत्याने सिय; (प, सू २।९६) एति न्यायेन सन्वविर्धेश्रयाकाडइन खण्पप्रासिं 

प्रतिबक्नातौति विषद वाक्यं रभ्यद्धात् । 

४। आक्मतत्वस्य मादाय तस्मिन् क्रतञ्जत्यताछ श्रुला परत्वासमतश्वयोः साधारशभूनि 

मचिक्नत्य योऽसौ प्रश्रोऽचौत्यापितस्तस्य तत्तव॑ चिष्ठःव्यम् । मवतु तदस्दधम्धातोत', यसोऽग्यथा न 

तस्जातु कस्याप्याश्रसनौय' स्यात्) यदि धश्मातौतमपि तत्, कथः भवे््युमुक्चोरि्टः तथा 
सत्यपापविद् वस्य चते: । “धन्परावड" पापनुद्' (८ १६)” इति अुतिविरोधौऽप्यतच्चमख प्रभिमौते । 

धर्मम् भावतीति घम्भावहः धर्प्राजुतपादग्रति ख परात्मा इत्यखिन्रयं नायः धीः पराकनिर्णे 

जौयभिष एवेत्यायाति। किमयमागन्तकः १ यथेव" सस्वान्धत्वमस्याधाति, तेन च सस्वेकत्व- 

 प्रसिश्वाहाजिः। विविधवाद्यधर्योत्पादकक्रियाशक्तिवज् श्रानक्रियासम्भूतभावरचिवय चम्परौऽचंसि 

ब्रूमः! किन्तेन साधितम् ? वैचित्र यथा चयो चे विविषपरिक्तन दश्यते तथा धर्ऽपि। 

वेचित्रसौत्तरो लरप्रकाश्यभ यस्वान् नानिन्यस्मम् । कयः सिद्धयति धम विपरिवर्चनम् + ̀ भाव- ` 

रखिबदरात् विविधाथारः ) आचारो दि धरः । भवार: पुनस्तसत्कालोदितव1व्ारनियामकः> 

कालानरेऽसखय खूपानरताऽवश्यन्माविनी । = तद्यधा--खअगुतया; ननवास्िमन्दे हात्” इति ` 
कास्थायणनियो गात् विपरिवक्ैनम् ; यतेषु" पण्डनगस्याङ्साधनेख निरसनम् । -इव्येब्^ ` 

शिषयागुदहिषा भाष्यकार आङ--“शास्तौये तु ववर यथ्यपि दुदिपूष्यकारौ माविदित्वास्मश,. ॥ 

वरशीकसम्यन्धमथिक्रिडते, तथापि शन वेहानवेखुमणनायाद्रौतमपेतप्रह्मचवादिमेदमरस्ा ` 



२६२ वेटान्तसमन्वयः ।  ([श्मन। 

्याव्ठमधिकारेऽपेच्यते। भनगुपयो गादधिकारे विरीषाङ। प्राक् च तवामूलाश्नविश्वानात् 

अवक्तमान' शाखमविद्यावहिषयतं नातिवर्लते। तथाहि ब्राह्मणो यजैदयेवयादौनि आलस 

चनि वर्णायमवयोऽवस्यादिबिदेषाष्याङमायिव्य परवकते। अध्यासी गान अतसिंरष.चि- 

रिल्यवोचाम। तद्यथा पुचमाय्यादिषुं विकरषु सकरेषु विकलः सकशोवेति वाद्यधक्मानाष्म- 

` श्यष्यवसति। तथा टडषर्म्रान् जोऽह' तिष्ठामि गच्छामि ल््यामि वैति, वाद्ेद्दरिय- 

धर्मप्रान् मूकः क्तौवोवधिरः काणोऽहमिति, तथान करयाधर्मप्रान् कामसङहल्प विखिकित्साध्य- 

वसायादौम्।“ दति) एवः त्ख धम्प्रौतोतत्वे सिद्धेऽपि कताक्नतातीतत्व' पनः कथ 

सिद्धति? सृक्ततं डि तख गौताभिधानम्, क्नतीऽय' खयमेव कारणतवात्। ठत 

कायं कारणादनन्धमपि न हि तत् कारणम्, तथा सति खोतपत्तौ विरोधः। भवतु तदस्तु 

काटातीत' कथमक्ततातौत' पुनः ? परां चापरा च प्रज्तिरषाक्ततशष्देगोश्यते। परा चापरा 

प्रहृतिविंनाभिवाक्ति' न पराक) भदन लक्त्यते, अभिव्ररः पुनरेकान्तःकरणादिमेदेन अन्धा 

पथिबौतममात्रादिभेरेनोपरखभ्यते तामि च पुणरषान्तरकारत्वेम रटद्न्ते, परात्मनि च तेषां 

निद्या स्थितिः 1 अक्लतश्रब्दं म तत्समुडह' परिग्टश्य तदतौत' पराम्मात्मवस्विति प्रग्रकार्तुरभिप्रायः । 

कालातौतल' तस्य सुवदर्षम् । नासौ पराक कालाधीनः कालस्य शियनैष सः। आत्मा 

पुमवेयोऽवस्थादौन् कालप्रभावानतिक्रम्य वर्तते, ततो हि स कालप्रभावातौतः। 

५। शन््मरणधषोवस्विं तसात्मनः परात्मनेकलवेऽपि ततोऽस्य प्रमेदः सट ल्वाभावादिति 

विशेष्येऽच , “भशोरण्ौयान्” शल्यादिविगेषरः परात्रसाधारथेः लोवाकपराव्मोमे कीऽपि भेदः 

प्रतीयते, एव" ति कथः वा लौवपरेयमिति भ्रायत एति संशये “इन्ता चेनमन्धते इन्त" “भासौनो 

टर" ब्रजति" इत्यनयो जँवपरथोः सन्द शटतेनास्या कोवपरत्वमिति तत्रिरसनम् ! अपरायां प्रकृतौ ` 

सृ महच्ालि तत्तरनायां लौवस्यातिसृदत्वमतिमद' श्रय" नलु परस्य त॒लनायाम्। ननु 

~आसौनो टूर ब्रजति” इन्यस्या अपि कथः न पररात्मपरतवम् ? “सदाभदम् शति विगधेवख' २५- 

 प्रतिरोषिं। नखलु तद्धिम् इध्याहषख जातु सममवति। नापि भासौमः' (यामः ₹ च्, 

लाग्रतखप्रथीरतीतरव खः! भआक्मनः कालदेग्रातौतत्वः तहिरेषणहयेन एतिपादयति अतिः । 

 (महाकम्ः एति विधरेषणः कथम् ? प्रक्ठत्यघौनलेऽप्यस्य मद्च्व' महतो महौयसो मङ्क्तेनेति 

 प्रद्रनाय। अतएव ^मड्ान् भात्या” (७९) इति । विभुम्" श््येतहशयति शरौर स्थिलापि 

मादिन् स बद्धः। तदतोतदिषय्रहयेन वदतोतल' तस्य प्र्चम्। सयप्याक्न एष विभुतै 

५ ५५ 
५ 

परात्मा तु तनूज्नानादिकमतीत्य वर्तत इति ततीऽस्य भेदः, विभरुलदय च तच्िम् पराकाष्टा। 

८1 जोवरव परिव्थकीपाधिः परामेति मत" खणष्पेक्यघटितमन्धया “ऋत पिवन्ती” शवया- 

दिका श्रुती भवन्यधशन्याः। लौषपरादमौ चैदानन्दसुनौ परादागन्दस खातश्रासुपलभ्यते 

“रते द्धोवाय' लब्ध मन्दो भषति” (४।१२) इत्य येव । “चेतोमुखेनागन्दसम्भोगा म् परिष्वक्नरि 

किन्तु तहाजापन्र जीवव” ( ६।६[१५९१्] ) इयेष चिद्धान्तीऽपि बदान्यते। अत्र भवष्यकार् 

आइ ^एकलय ककन पिवति सुले नेतरः तथापि पाठशम्बन्धात् पिवमावियय् च्यते डति- 

आयेन” इति.। एकस्यानन्दमोगोऽपरस्वागन्ददाग मिति बयो; पाकैक् ऽपि तहागभेव तथ्य शग्रीगो 
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दानस्य सृल्लतत्वात् बहतस्यंवानन्दलात् । भोक्ष,त्वे विकारित्वमिति चेत्, परिहरति तछ् तिः 

“भयमास्ा ब्रह्म सब्वाजुभः” (३९९) इत्येन । नपरे ग जातु भोषतलः खगावति” (१।६[११५९५]) 
दत्य. क्षा कथ पुमस्तश्िन् भो ् रोलस्तौ कारः ! उच्यते, आ्रागन्दे तद्धनम् न जातु तदिरोधिमावस्य 

प्रवेशः । लौ तेनानन्दाजुमवस्यो द्रौ पमः ससयानन्दसक्रमरेनेति वितततापस्लपमीऽन्धान् तापयन् 

तपतीति यौ चते; तथायमविष्छं दागन्दः पराता लौवानामन्दयम् नन्दतौति ब्छ॑ते । 

“भाकोन्दरियमनीयुक्त भोक्त त्याहमेनोषिणः” त्यनेन जौबस्यापि न भोकल', मोक्ष तव' तस्य 
दैडादियुक्षववादिति यत् कचित् वयन्ति न तत् सम्बक्, अदे शितवेऽपि “म हि द्रश्दृर विंपरिणोपो 
विद्यतेऽविनाभिवात् ( ३५५८१] )” इत्याद्या जीवस्य जित्यमेव मनभादियुक्रत्व तस्य भक्त त्वख 

प्रथयन्ति । दंइग्य भोक्ातवे खहायकल' कथः सम्भवति दशयति तच्छारौरशास्वम् । “क्ियाण्- 

मप्रतौघातममीषह बुद्धिकन्धणाम् । करीत्यन्यान् गुणाश्ापि खाः शिराः पवनश्ररन् ॥* इति 

पराचौनेः सामान्यतो यदुक्तं तदाघनिकेविविधभागेविभज्य स्फुटतया प्रादि! शक्रियासाम्? 

आङुष्नप्रसारादिकानां सहाये शिराग्णां यथा प्राधान्य तथा बुद्धिकमयणांः मनसो बुज्ेरिन्द्रि- 

याणाञ्च फ्रियामु "अमोहःः अवाभिग्रनानौ यथोपतिषेत,भवेच् श्फटतया तासां मनभादिभियं इण, 

तथव ता उपकृव्धन्ति। “सराः शिराः पवनख्रन्” शत्य योऽसौ शिरोन्तेजनवपापारौ बहि- 

रन्तस्ोपतिष्टते गम्कारथः कम्पन तत्पय्धायशब्द: प्राचोना अभिदधति, भपनिकाम्तु 

बदान्मिखवाक्यपरिष्टाश्ण शुद्धां बलक्रियामेव। शिरावितानवद्यतोबखमन्तःप्रखल्य शिरागन्यित 

बत्सलम्रान्धतरश्जिरानितानेर्यानि यान्बङ्गान्याकुख्ितवद्रानि प्रसारितवपानि वा तच तत्र बह्िरामस्य 

तानि सानि कायाखि साधयति। न खन्तन्तःप्रह्ित' वलमाकुञ्जनादयथं निःओेष' वह्डिरायाति । 

याभि; शिरानिबेद्धयादयधिषितः सानः विलग्र' ताभिस्त्र भिर' प्रयतः सादश्यवेखादृश्धैवदपादयचि- 

शितचेतन्धविविक्ञन सखगतवचितेदख बोधविषय' भवति अतएव दहइनेठत्वेऽपि (बुद्धगता 

मान् परः" द्रति ; श्येन श्प रसः गन्ध शब्दान् सखथांख वैधुनान। एतेनैव विजानाति” 
(७।%) इति, “ऊद प्राखसुद्रयत्यपान' प्रतागद्धति । मध्य बामममासोनः विते दवा पासते. 

(९।८)” इव्यादिकानिरात्मनो मडस्वेऽपि च टहोपकाव्थत्वम् । | 

“क्ञाममातममि महति गियच्छत् तद्यच्छ च्छान्त मामनि” इति योगेपायः सष्वैया साधकेनावै- 

सम्बनौयः। स्य लगत् कौवबुडी भासते। सा बुहिखेदासमनि निख्खा भवति, न भवति खा :. ~ 

कगदिषयकाविविघवासनया विचसिता। एष खखण्पेऽषिशितोऽपि जौवौ न बिन्नानतिक्षामनति, 

खस्याल्य श्रक्तितवादल्पश्नानत्वाच्च । विषयविद्णान जातु स्थिरतां सभेत, यद्न्धच समालभ्य वेषा 

विरसल' खभावसिद्धतां नाप्रयात् । सव्धविकारातौते परबरह्मखि यदाश्मा निरो भवति, वदा 

तच धान्तिरसेना्र तः उष्यथान्याकाङ्ग॒न्धो भवति छः। लौवख परात्मनि भिरीधो योगख 

परा काटा अतरएवाद् “पुर्षान्र पर किञ्ित् साकाष्ठारा परा जतिः ॥* इति। “खअब्यल्लात् 

पुरुषः परः” इत्य त्वात् सांष्योह्परुषएवाव विवत् शति म भसितन्यम्। वेदान्ते पुड्षस्य 

शट त्व विधानात् (५।७) नाय ' साष्योक्तपुरषः । 

€--१९। सप्तम (%) लोवारनो श्रादल' तख ल्रायतोलल निरुप्य कमो पलभोक तय 



२६४ वैदान्तसमन्वयः । = 
यदस्य बन्धनम वग्यश्भावि ततोऽस्य तिमी चिन्तयति जिष्यतत्सत्निडितिपणत्यश्रानिन । सन्धाय 

कमार कालमाभियंवौदयन्ति। कालः पुनः सष्येभियन्षधीनः। सुतरां कार कार तच्रियसा 

प्ेर्तिनि कापि तच्रियन्तुरमिप्रायानु सष्थैन शैत्रिहति लौवःः न तानि तहन्नाय किंनतद् 

विमोक्षायैव हि भवति। एषं तस नियनलुलः चात्मालुरसर्वदभिप्रायी जौवो विगतश्चङ्ो भवति, 

निरवच्छदरेन प्ररात्मसत्रिघावेव तिष्टति, नामान" ततो जातु गीपायितुमिष्छति, तथेव तख 

छताथैतवात् 1 | 

अमे (८) गौवस्य प्राणादिनिरपेचकनंतमुक्षा गबमे (९) तख पराममसखिल' स्रव न. 

निबप्ाति। निरपेक्लस् परात्नस्रदपेशचस्य च जौवस्य कथ सखिल्वसिति म संशरयितव्यम्। 

परितः पषस्य च सखित्वं यधा खाभाविक' न प्रयवसाध्य' त्व जौबप्रयोः। निरपचसापलयीः 

सम्बन्धी हि घनिष्टी यथा द्योः! यौ मिरपत्तः स पुनः प्रभूाऽन्पं निबक्नाति, प्रर: सव्वधा 

साधविरहिदत्वात् । जौवो न पम: परात्मनीऽतिरिच्ते पररत्मा्मता ददि तख जौवातु;) खस्य 

भ्रानग्रत्धादिभि; परस्तं नित्यकालं जौवयतौति कथः न खात् सषयोगिलादिकम्। “भख 

महिमानम्” इति वाक्यंन सन्धसिद' स्वय' खतिरेव प्रतिपादयति। 

दशमे (१०) पनः प्रज्नानरूपस्यात्मनएव ्दवादिक' स्च नामेवयुक्षम् । एकाद (११) तर्द 

ददौक्लतमाकाध्मेवापरषां क्रियेति प्रद्भनेन । क्पादिभि्याप्राक्ततिकविषयाणां वह्िःपरकाशसया 

हृदया !दभिरामम इति सस्लसिद्वानः। हादे (१२) जौवस्य क्त॑लादिक' विहोति। यद्यपि 

मनएषैन्दियाधिपतिरिति प्रसिङ्धिमेनसेवाम्मा पश्चती्यादिकारणात्, तथापि तस्य कखफलभीक,लं 

दशयति मनश्रादिक' सव्ये तदघौनमतसेषां क्रियायाः स एव्र फलमुक्। अतएव “प्रयाधिपः" 

इति तस्य विशेषणम् । क्रिथानिष्यत्तौ यदापि देहादीनां सव्वेषां कत्ते गौतायां गौत" तथापि 

लोवस्य तदन्त्यामिख एव तच प्राधान्य मन्तव्यम् । अन्तयामिसम्बन्धवश्ात् यदप्यपरषां जोव- 

कलु त्वसुपेच्य सतपराभवाय करियाक्षारित्व' दश्यते, तदपि जौवस्यापीनवाग्दीकाराटवौपतिष् । 

साक्ममूतान्तयामिपरगामनाट्नय लौवो यदा क्रियासु प्रवते, तदा तत्ततृक्रियामूल् ल.“ 

तत् प्रसुलमपषत्य वमेव दासत्वे नियौ जयति । एव पराभूतो वदा सोऽनुतततः खान्त्थाभिश' प्ररम- 

युरुषक्नाशरयति तदा पुनस्तच्छक्या लखबलध्चश्चरादिनेदले प्रतिष्ठितौ मवति कथः तम्य 

चद्ुराद्यधीनता भवतौति “विगुणः” “वुद्धेगुशेनाकयुयेन दष्टः” ति विशेषणानि तहू्भयन्ति। 

तिमाभिद्र' मनश्रादिकमाथिव्य .सत्वादिगृशा प्रभवन्ति त खायत्तौकर्णुम्, ततः "अनौथया 

शोचति सुद्यमामः” इति तलावस्या । यद्यप्यतिसूश्मलात् तद्याराग्रमाधत्वं बवालाग्रतभागम्य 

शतघाभाग्लसूुक्ष तथापि “स चागन्याय कपत” दव्यक्तित्तसखश्यथ्क्तं रलयक्नम्यानन्त्रकिरभन्तन्न[न- 

भेव प्राप्यमिति परातृपरमडिमलेन तस्य मड्मिलनिति सस्य" दध्यति । “नेव खौ'्यादि थि 

विक्ष्य" मतिवद्मयाम्। | | | 

दूति जौवाव्मवन्नौ सप्तमोऽध्यायः । 



अष्टमोऽध्यायः । 
| प्रक्रतिवक्लौ । 

२! यधदटेश्यमग्राद्रमगोवमवगं मचचुःयोव 
 तदपाखिपाद नित्य' विमु सव्वंगतं सुसुच्छ 
तदव्यव' यहूतयोनि परिपश्यन्ति धीरः ॥ 

यथोगनाभिः जते गते च 
यथा पथिव्यामोप्धयः सम्भवन्ति 1 

प्रककिजिगतो मूलोपादानम्, सा किं परब्रह्मणो भित्रा भधवा 

सदभिन्ना ततृखरूपा चेति विचारः खूत्रकारमोमां सानुसरणेन ( १।४। 

२३--२७ ) सर्दर्वदान्तवादिभिः परस्येव निमिन्तोपादानकारणतेभं 

पञचवसिंतः। यदि ब्रह्मैव प्रक्तिः कथ" वज्ञान्तरे तस्या उल्लेखः १ 

तस्याः कारगस्यामभूतखेऽपि कासभूता सेति भेदप्रदर्भनाय 

वश्नान्वरम् । सुख्यं तस्या ब्रह्मखरूपत्वं गीख' कायत्वमिति हयामकते 
श्वमिष्ठवेचिजेयष्व बहुभवममेव कारणम् । 

९१। ब्रह्मैव परकनिभूतयोनिलेनेति सखष्टममिदधाति यशषदिति। 
“अथ धरा यया तदक्षरमधिगम्यते" (१।६) इत्यती यत् तत् भ्र 

तत् बद्रेश्यम् भरटश्य' श्रानेन्दरियागस्यं, भग्राद्यं कम्पन्दरियाविषयम्, 

अगोतरम् भपरूनम्, भवणं शक्रत्वादिद्रव्यघन्मरदितम्, अचक्तुःयोत्र 
च्ामेन्दरियकटोनम्, भ्रपाणिपाद' क्छन्द्रियवल्जितं, नित्यम् भर्विनाथि 
बिभु--"विषिध' ब्रह्मादिख्यावरान्तप्राण्िदेभवतोति विभु, सव्य 

-मत॑ व्यापक, सुसद, सुतरां चव्ययम् पभरपययशुन्ध' यत् भूतयोनिं 

भूतानां कारण चौरः वि्ेकिनः सत् परि सव्यैतः पण्यन्ति । 
` खतएद तच्छाहिष्वसुदेति विनायासादितिं हं्टान्तसुसेभाड, यथेति । 

देखा जर्येनाभिः लूताकोटः सन्धु्् छजते वहिःप्रसांरयति रक्ते चं 
१४ | 



२६६ अटाग्तसमन्वयः। {ष्म 

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि 

तथाऽच्षरात् सम्भवतीह विग्वम् ॥ 

तपसा चौयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 

अत्तात् प्रायो मनः सल्य' लोकाः कर्म्मसु चागतम् ॥ 

यः सत्वेन्नः सव्व विदास्य ज्ञानमय तपः 

तस्य्ादतद्रद्म नामरूपमत्रञ्च जायते ॥ 

सु ११) €< । 
₹ । तदतत् सत्य'-- 

यथा सुदौप्तात् पावकादिस्फ्लिङ्गाः 
सहखंशः प्रभवन्ते खरपाः । 

प्रतिसंरति चात्मनि, यथा एूथिव्याम् भोषधयः त्रोद्यादयः सम्भवस्ति 

खत्पद्न्ते, यथा सतः विद्यमानात् पुरुषात् केशलोमानि प्रमवन्ति 

तथा भस्तदात् परब्रह्मणः दृष्ट विश्वं सम्ध्रवति । 

अनायाखेनोत्पद्यसे विश्वं । तत् किं तदुत्पन्तिक्त ननिरपेक्ता ? भमैत्याद् 

तपश्चेति । तपसा-- “यस्य ्नानमय॑ तपः” एव्युक्त्वात्-- ज्ञान वादहग्यनः 

क्रियाशक्चिप्रकागेन ब्रह्म चोयते उपचयते प्रवद मवति बद्ुरून्तेना- 

च्मान्* प्रकाशयति। ततः ब्रह्मणः पन्नम् भव्याक्ततः बोजम् अभि- 

जायते ; भअन्रात् भअव्याक्ननात् वौजात् प्राणः मनः सत्यः भुतपश्चकं 

लोकाः भूरादयः कममसु च भष्तम् विनाशि फलम् अभिज्ायते। 

ज्ञानस्लरूपस्य रूषटिविषये ` प्राघान्यमाषट यद्लि। यः परामा 

सव्यश्च; सन्य जानाति सामान्धनेति, सन्यैवित् सबै वेति विशषेथेति, 

यस्य श्रानमय' ज्नानप्रचुर' दपः क्रिया्क्त: प्रकाशः, तस्मात् परान 

एतत् ब्रह्म शडिरप्यगभाख्य' नाम खूपम् भन्रं च जायते । 

२। अ्लरपरब्रह्मतोऽपरायाः प्रक्षमैरभिव्यक्तिवैखिता समरति 
प्ररायास्ततोऽनायाखेग प्रकटम्रासि' क्थेयति तदेतदिति । येनाथर 



^ प्रक्ततिवल्लौ । ̀ २६७ 

तथांशरादि विधाः सौम्य भावाः 
प्रजायन्ते तश्र चेवापि यन्ति॥ मु २८१)१। 

2 । एतस्माक््रायते प्राणो मनः सर्ववन्द्रियाणि च 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विष्व धारिणौ ॥ 

अगिनर्ृ्ा चचुषौ चन्द्रसूर्यौ 
दिशः ओते वागिहताश्च वेदाः । 

वायुः प्राणो इदय' विप्रवमस्य 

पदां पृथिवी छेष सव्व॑भूतान्तरात्मा ॥ 

परुष वैद सत्य“ इत्येतदनुवर्य्योक्ष-हे सौम्य, तत् एतत् सत्घ' 

यतः भरत्तरात् परब्रह्मणः--सुटोप्रात् प्रज्लितात् पावकात् भग्नः 
यथा सहस्रशः सरूपाः समानरूवविशिष्टाः स्फ्लिषनः भग्नि- 

कणाः प्रभवन्तं उत्पयन्ते नि;खताः भवन्ति तथा- विविधाः भावाः 

जोवाः प्रजायन्त प्रादुभवन्ति, तत्र भक्तरे एव च भपियन्ति प्रति- 
गच्छन्ति। 

र। सामान्यतो यदुक्तं तदेव विरेषेणोच्यते एतस्मादिति। 

एतस्मात् अक्षरात् परत्रह्मणः प्राणः मनः सर्व्वेद्द्रियाणि सव्छाणि इष्टि 

याणि खम् भाकाशं वायुः ज्योतिः भापः जलं विश्वस्य स्यैस्य धारिणो 

धरितो एथिवो च लायते प्रादुभेवति । 

एतान्युत्पादयन् स णव परामा “कपः रूपः प्रतिरूपोवनूुव 

( ५।६ ) इत्युक्तदिशा तेषु विरति । तदेतदवयवकखपमया ( २।१२ ) 

प्रद्थयति भग्निरिति। भस्य सव्धभूतान्तरासनः अग्निः मू शिरः, 

चन्द्रसूर्यौ चन्ुषो, दिशः खोरे कणँ, विता; उष्ाटिताः वेदाः च 

वाक्, वायुः प्राणः, बिखं समस्त जगत् दयम्, पडगां पददयाय तदथै 

एधिषो । हि अतएव एष सब्वभूताम्तरामा-- सर्वेषु भूतेषु बन्तरात- 

तया विराजमामलवात् । 



दृटः वैदाम्तसमन्वबः । ^. 

, तस्मादग्निः समिधो यस सुब्धः 
सोमात् पष न्व सोषधयः पृथिव्याम् । 
पुमान् रेतः सिञ्चति योषितावां 
बह्नौ प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः ॥ 
तस्माच: सामयकषि दौचा 
यन्नाख्च सर्व्वे क्रतवो दचिगाख। 
संवत्सरञ्च यजमानख लोकाः 

सोमो अव्र पवते यत सुघ्थः ॥ 
तस्माच्च देवावद्धा सम्प्रसूताः. 

साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 

` त्मादिति। तस्मात् सव्मैभरूतान्तदाव्मनः अग्निः जायते, यस 

भरभ्नेः सव्यः समिधः उ्वलमडतुः--श्रस्तमिते सार्य सदचिरग्नौ 
निह्ितेति ओौतप्रसिहः सोमात् सोमरसात् पर्ष्लन्धः इष्टिः, ततः 

एथिव्याम् भोष्दधयः त्रोष्यादयः, भोषधिभ्यः रेतः शक्रं, यत् पमान् 

यओभिलायां सिच्चति, एवं परम्परया पुङ्षात् पवापरप्रक्षिपरिष्ठलः 

बद्धो: प्रजाः सम्प्रसूताः । अग््यादयोऽवावाम्तरकारणत्वेन ग्डद्योभः । 

तस्माच इति । तस्मात् पुरुषात् सस््मर्ताः ऋः छन्दा विशिष्टाः, 

साम पाञ्चभक्तिकसषभक्तिकस्तोमादिगोतिविशभिष्टं, यजुः भनियताक्षर- 

पाटगखविशिष्टम्, पतै विविधा मन्त्राः, दोक्ता बन्नोपयोगिल्वाय नियमे- 
देहकग्नव्यापारः, यच्राः अग्निषोवादयः, क्तकः सयुपाः, दचिष्यः च 
एकगवाद्यपरिमितसव्वेस्वान्ताः, संवत्सर' च कालसस्माङक्ग, यजमानः 

अ यज्वा, लोकाः क्प्राप्याः, यत्र पिकयारे सोमः पवते पुगालि 

कज टेवयत्मे सूथः पवते पुनाति। व 

लस्मादिति। तस्मात् च पुरुषात् सम्प्रसताः देवाः, साध्याः खेव- 

विषाः, सगुष्याः, पथवः, वयांसि पिषः, प्रालापानौ, ब्रौहियवौ, 



१ रतिव्लो। = ०९९ 
प्रा्ापानो व्रौडियवौ तपर 
शरा सत्य" ब्रह्मचय्ये विधिच्च ॥ 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् | 

सप्तार्चिषः समिधः सप्र होमाः । 

सप्त दमे लोका येषु चरन्ति 

प्राणा गुहाशया निहिताः सप्र सप्र ॥ 

अतः समुद्रा गिरय सर्ववै$- 

स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः स्व्वरूपाः । 

भतञ्च सर्व्वां भोषधयो रसञ्च 

येनेष भूते सिष्ठते श्यन्तरात्मा ॥ 

तपः च मनन", अहा यास्सिक्छवुदिः, सत्य' यथाभूताथेव्म', ब्रह्मच 
भोगाभिलावत्यागः, विधिः च इतिकश्तव्यता । 

समेति। तस्मा पुरुषात् प्रभवन्ति सप्राणः शोषस्यसपे- 

द्दियहाराखि, सखप्ताचचिषः तेषां हाराणां सखखविषयद्योतकदौपषयः, 
सप्त समिधः विषयाः, सप होमाः तहिषयविक्नानानि, सप्त इमे 

लोकाः इल्दरियस्धानानि, येषु लोकेषु गुराणयाः-गुहायां रे 

` दये वा शेरत ये तै-निहिताः धावा खापिताः सप्त सप प्राणाः 
अरसिि । 

 . अतद्ति। अतः पुरुषात् सबं खसुङ्धाः, गिरयश्च पव्ेताः, भश्ात् 

सवयैरूपाः विविधाः सिन्धवः नद्यः स्यन्दन्ते ; अतः च सव्वो चोषधय 
दसं च, जेन रदेन भूतेः पश्भिः चन्तराष्ना यरोरामभ्बन्तरखामा 



२9० वेदा न्तसमन्धयः । 1 

पुरुष एवेद विष्वं कम्भ तपो ब्रह्म पराख्लम् । 

एतद्यो वैद निहितः गुहायां सोऽविद्याग्रन्धिं 

विकिरतीह सोम्य ॥ 
सु २(१)२-१० । 

४ । तद्प्मादा एतस्मादात्मन भाकाशः सम्भूतः । 

श्आकाशाहायुः, बायोरगिनिः। अग्नेरापः । अहयः पृथिवौ ¦ 

पथिव्या ओषधयः । ओषधोभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । 
रेतसः पुरुषः । ते*२।१।३ । 

*५। अथातोऽनुप्रश्नाः। उताविदानम्ं लोक प्रेत्य 
कञ्चन गच्छती । अहोविद्ानम्ं लोक प्रेय कथित् 
समश्रतार२उ। सोऽकामयत । बड स्यां प्रजायेयेति । 

स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्रा। इद सव्वंमरुजत । 
यदिद्' किञ्च । तत् ष्टा तदेवानुप्राविशत् । 

सर्व्वासमकत्रमस्योपदि शति सर्व्वपादानलत्वात् पुरुष षति। इटः 

विश्व' क्म पः पुरुषः एव । यः एतत् पराणत' परमम् भगत ट्श 

गुहायां छदि निहितं षेद, ₹हे सोम्य, स इह भविदाग्रन्ि विकिरति 

वि्तिपति नाशयति । 

४ । परापरप्रक्लतिपरिष्वक्तः पुरुषात् इशटिमिभिघधाय विरेषः 

तच्राभिदधाति वस्माहाद्ति, तस्मात् ब्रह्मणः एतस्मात् ओवात्मनः 

उभयोः सम्मिलनात् भात्मनः परासनः परमपुरषात् (२।९[११य्ष)) 

भाकाश्यः सम्भूतः, भाकाथात् वायुः, वायोः सम्निः, भग्नैः प 

अद्यः एचिवो, एचिव्याः भोषधयः, भोषधोग्यः पन्नम्, भन्चात् शेत 
रेतसः पुरुषः जोवः | 

५। सामाग्यत आ्राकाशाद्युत्पक्लिमन्नाष्युपाधितारतस्बेन तव तवर 



८५1 प्रक्र तिवल्लौ । २०१ 

परालनः प्रकासतारतम्यश्चोक्का “असम्रव भवतिः (१६ [७७८ इति 

मन्त्रेण ब्रह्म सत्वासस्वषेदनात् स्चमसत्वमभ्यदधाश्लोवस्य । एकस्मा 

ब्रह्मण एवाकाशादयः सव्वं सम्भूताः। तत् कथः विदुषोऽविदुषः 

सक्त्वासत्वबुदिः १ न हि जातलसतः किन्सदिं सतएव अगदुद्धवः सम्भ 

वति। भरव विदुषामविदुषाश्च समानप्रतिपन्तिः, सत्यां समानप्रति- 

प्लौ गतिरपि तयोः समाना स्यात् । ततः संग्यवश्यात् प्रथम शिष्यः 

प्रश्नसुद्ावयति भयेति। भध प्नन्तरम् भतः भस्तिनास्तित; अनु 

अचायस्योकतिम् अनु प्रश्रः जिश्नासा शरिष्यस्य--कचन पअविद्ान् प्रेत्य 

भमु लोकः गण्छति उत नेति। कच्चित् विद्धान् प्रेत्य श्रसुलोकः 

समजते प्राप्रोति उत नेति। न डि सामान्यतौऽस्तितलन्ञानेन ब्रह्म 

विस्वं सम्भवति, भवति नन्त यतोऽपरोकच्तन्नानेनेव । भतोऽपरोचः 

श्रामसाधनाय ब्रह्मणो जगत्कारणत्वः विश्रषेणोक्रा शिष्यः बोधयति 

विदुषोऽविदुषोभेदश्च साधयति सदति। स परामा--^तस्मादा पत- 

स्मात्” इत्यत तच्छब्दो ब्रह्मवाचक रएतच्छब्टौ जोबवाचकः । तयोः 

छेवलतच्छब्टानुवत्तेनात् शुदब्रह्ैव तुरोयालशब्द्प्रतिनिधिः स इति 

पटेन बोष्वत दति, न) भ्रानन्दमयवाक्ये ^सनेष पूणः” (२।६[७्]) 

षति कथनात् जोबोऽन्र प्रामनोऽन्तभूतः। रएवमन्तभूतत्वेन तस्य 
ग्रशात् शष्ो जोवो विगेषणभावापन्रः पराकेव विशेष्यतया प्रधानः । 

स एवावान्तमूतजोवः स इति पदेन परिष्टहोलः। पन्या खष्टिक्रम- 
ष्याज्ञखो म घटते जोवानुप्रक्ेणः विना तदसश्चवात्, “रसो वे सः" 

(४।१२) इत्यत्र साल्तादुष्धीव रसशब्द वाच्य तदन्तभूतो जोवस्तु ““रसं 

ह्येवायं लब्ध 1» इति वाक्येन रसमुक् । सुतरां सव्यैवान्तभूतजो वले पुनः 

कक तवख्यले ब्रह्मणो भोशृलवस्थले जोवस्य परिग्रहः । स परासा 
अकामयत रष्छत् । किमेच्छत् ? बड स्या प्रजायेय एति। किमव 

बदुभवनं जख च १ व्याकरणम् ; पामन्यभिन्नभावेन खितयोः परा- 

 परप्ज्षत्यो विभजनम् । केन वा स विभजन क्तवान् १ शवाल- 

भ्रामेन । पतपएवाह- स तपः भतप्यत-- “यख च्चानस्य' तपः 



। 94: वे दान्तसंमन्ययः । (५ 

तदनुप्रविश्य । सश्च खन्चाभवत् । निरक्षश्चाभिस- 
कञ्च ¦ निलयनश्चानिलयनञ्च । विन्ञानश्चाधिश्चानश्च | 
सव्यश्चाकतञ्च । सत्यमभवत् । यदिद" किञ्च । तत् सल्ध- 
मिल्याचच्चते । तदप्येष श्चोको भवति । ते २।६।२।३ 

& । असा इदमय भरासौत् । ततो वे सदजायत । ` 
तदाव्मान छ खयमकुरुत । तश्माच्त् सुक्ततसुच्धत इति । 

तै, २।७।१। 

(८।१ ) इलि -भासन्ञान' न्नानाकारण उदभाव्यत् । स तपः जान 

तष्टा ज्ञानाकारेणोड़ाव्य यत् ददः किञ्च तत् शद सख्व्यैः नाम 

रूपच्छ भखूलत व्याकरोत् तत् खषा व्याक्तव्य, तत् एव भनु 

प्राविशत् । | 

तत् अनुप्रविश्य सत् च दश्यमान', त्यत् च पष्टश्यमान', निरक्ष 

च॒ वचनोयम्, भअमिरुक्षः च भवचनोय', निलयनः च भथिलम्, 

पअनिलयम' च अनाञितः, विज्ञानः च चेलनम्, अविश्लान च अचेतनं, 

कत्य" च स्थायि, लतः च भखायि भवत् । किन्तदस्तु यदेवमभवत् ? 

सत्यम् भव्याह्लतावखम् अस्वण्डब्रह्मवस्तु यत् इटः किश्च मभवत्)! 

अलरव तत् बरह्म वसु सत्यः व्याक्षतस्य सव्धैस्य सलताभूत- कमैव 

व्याक्ततमामरूपयोः सत्यत्वात् । तत् तस्मिन् एव भर्थे रषं ज्ञोकः 

भवति । | 

९। कोऽसौ ज्लोकस्त कथयति भंसदिति। असत् भटश्यमानम् 

अव्याछत' ब्रह्मवसतु वे दव भग्र भ्रासोत्, क्तः व्याक्ततब्रद्ावसुतः सवत् 

दश्छमान' सव्यम् अमवत् । कथम् ? तस् ब्रह्मवद सवयम् भाव्वान-- 

परापरग्रहलत्यमिवम्-- कुरत विभक्तवान् साकधकिप्रकाशमकंसेष् 1 

तसात् कारशात् तत् ब्रह्मवसु सज्ञत' ोम॑नक्रिवन् उच्यग---श्मयें 

काव क्तु इति नोयते । ` ¦ 



1  प्रक्षतिवज्ली । ष १५ २७७ ` 

 ७। रात्मा बा इदमेक णवाय असीत् । 
नान्यक्किचन मिषत् स इचत लोकान् नु र्जा 
डति ।. 9 

स इ्माल्लोकानरुजत । अमो मरोचौमरमापोऽदो- 
ऽम्भः परेण दिवं दौः प्रतिष्ठाऽन्तरिन्त' मरौ चयः | पृथिवौ 
मरो या अधस्तात्ता रापः 

सं इचततेमे नु लोका लोकपालान्चुखजा इति। 
सोऽहाएव पुरुष समुद्ुतयामूष्छयत् । 

` ७। विस्तारतः ङष्टिमाह श्रामेति।! ददः दटश्यमान' जगत् 

अग्रे रुष्टः प्राक् एकः आत्मा खव ग्रास)त्-- श्रव्याक्ततावस्थायां तद- 

भिद्रत्वात् ; न ग्रन्यत् किञ्च मिषत् व्यापारवत् आसौत् । सुतरां स 

श्राका दत्तत एेत्तत न्ञानशक्तिसुदमावयत्-लोकान् नु ङूजे ख्ञजम 

दति । 

स इमान् लोकान् श्रृनत व्याक्घतवान्। कै पुनः ते? 

अगमः, मरोचिः, मरम्, श्रापः। तैषां व्याख्यानमाषह- दिव परख 

सयुलो कात् उपरि श्रदः तदेतत् अम्भः, दयौ अस्य प्रतिष्टा तदुपरिखित- 

त्वात् ; मरोचयः अन्तरिक्त ; एथिवो मरः र्त्योरधौनत्वात् ; याः 

अधस्तात् ृथिव्या; ताः भ्रापः। षट: प्रागप्तजसोः प्राघान्यमासौत्, 

श्रतस्तयोः प्राघान्येनोकज्ञेखः। अग्मः--अपां सच्छोपदानमन्यधा 

प्थिव्या श्रधस्तादापदूति खतन्त्ोक्िने सिष्यति। पां मरणात्" 

 शम्ध दूति भाष्यकारः) | 

स श्ै्तत रेत श्मेमु लोकाः, एषां परिपालनाय लोकपालान् भु 

सजे रुजेम इति । स परद्धयएव पुरुषम् भादिजोव समुत्य निष्कषय ` 

अमू च्छयत् मूर्तिमन्त लवान् । 

२५ 



२७४.  वैदासमन्बयः । ५५. 

 तमभ्यतपरन्तस्यामितप्रसख सुखं निरभिदयत वथाण्डम् । 

मुखाद्ाग्बाचोऽग्निर्नासिकैे निरभिदयोतां नासिकाभ्यां 

प्राणः प्रागाहायुरत्तिणौ निरभियेतामचतिभ्यां चचुश्चचुष 

आदित्यः कर्णी निरभिदयेतां कर्णाभ्यां गरोव श्रोवाहिश- 
स्त्वङ्निरभिदयत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्प- 

तयो हृदयः निरभियत दृदयान््नो मनसश्चन्द्रमा नाभि 

निरभिदात नाभ्या अपानोऽपानान्मृलयः शिश्न निरभिदात 
शिश्राद्रेतो रेतसं आपः पे १।१-४। 

ताण्ता दवता रुष्टा अस्िन्प्रहत्यगमे प्रापतंस्तमश- 
नायापिपासाभ्यामन्ववाञ्जंत्। ता एनमब्रुवन्नायतनं नः 
प्रजानोहि यश्छिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति । 

तं पुरुषम् श्रभ्यलपत् सत्मनुभूत्वात् स्वान्तनिद्धितन नानेन तदा- 

कारतया उदभावयष् ; अभितपस्य क्नानेनाद्भृतस्य तस्य सुख निरभि- 

यत सुखाकार एुषिरम् भ्रजायत यधा पक्कणः श्रण्डम् । यद्यप्यऱ्- 

सि्युपमया तापसम्परक एवा वृष्यते, तथापोयमालद्कारिकोिरनरान- 
श्यो तिष्ोरेकत्वाध्यवसानादिनि न्नेयम्। मुखात् वाक् वचनः, “चः 

वचनात् अग्निः; नासिके निरभिदयेताम्, नासिकाभ्या प्राणः घ्राणै- 

द्दरियं, प्राणात् वायुः; श्चिणो निरभिद्येताम्, अक्षिभ्यां चन्नुः 
दगेमेन्दरिय', चष: भादित्यः; कर्ण निरभिदोतां, कर्णाभ्यां ओज 
खवशेन्द्रिय, ओरोचात् दिशः; तक् चम निरभिद्यत, तचः लोमानि, 

लोमभ्यः भोषधिवमख्तयः ; दृदयं निरभिद्यत, हृदयात् ममः, मनसः 

चन्द्रमाः ; नाभिः निरभिदत, नाभ्याः अपानः, भ्रपानात् ल्युः । 

शिश निरमिद्यत, शिखरात् रेतः, रेतसः भापः भजायन्तेति ेषः। 
भम्नादास्तत्तदधिष्टाटदेवताः । १। | 

ता; एताः भम्नाद्या; देवताः खष्टाः सत्य; भख्मिन् सहति षति- 
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लाभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति । 
ताभ्योऽश्बमानयत्ना अव्रृवन्न वे नोऽयमलमिति । 

 ताभाः पुरुषमानयत् ता भत्रृवन् सुक्ततः वतेति 

पुसपोवाव सुक्तम् । ता अव्रवौदयथायतन' प्रविशतेति । 
अम्निर्वागभूत्वा सुखं प्राविशद्ायुः प्राणो भूत्वा नासिके 

प्राविशदादित्यश्चक्तुभूत्वाऽक्तिणो प्राविशदिशः गरोव भूत्वा 
कर्णीं प्राविशद्चोषधिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा त्वच 
प्राविश ञ्लन्द्रमा मनोभूत्वा ट्यः प्राविशत् खल्युरपानो 
भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भृत्वा शिश पाविशन् 

विस्तोर्णे श्रणबे--“यदह्वा शरदः सलिले सु संरव्ा श्रतिष्टन” ( २।३ 

| ७० ) इति-जसलराशी प्रापतन् पतितवन्तः त' पुरुषम् अशनाया- 

पिपासाभ्यां च्ुढड्भ्याम् श्रन्ववाज्जत् अनुगमितवान् संयोजितवान् । ताः 

देवताः एव' सखष्टारम् अनत्रुवन्-श्रायतन' प्रतिष्ठास्यानः नः अस्मभं 

प्रजानोहि ज्नापय, यस्मिन् प्रतिष्ठिताः वयम् श्रन्नम् अदाम भत्तयाम 

दति । 

ताभय: देवताभयः गाम् भ्रानयत् खष्टा । ताः देवताः भत्रुवन्-- 
न पुनः अयः गौः नः भस्मभ्यं अल पयथाप्म् । ताभ्यः टेवताभ्यः 

अश्वम् अनयत्, ताः भअत्रुवन् -अयः श्रमः नः भख्मभ' न पुनः 

श्रलम्। 

ताभ: देवताभः पुरुषम् अनयत्, ताः अव्रुवन्-- सुक" सृष्टुछ्तं 

श्रोभनम् आयतन बत दलि । अतः पुरुषः वाव एव सुक्घतं सुक्ललाभिधं 

खष्टवत्। खष्टा ताः भरत्रवोत्--यथायतन' यख्य यत् योग्यम् भ्रायतनं 

प्रतिषटास्थान' तत् प्रविशत इति। 

अस्निः वएक् भूता मुख प्राविशत् ; वायुः प्राणः घ्रारं भूता 

मासिके प्राविशत् ; भरादित्यः चञ्चः भूत्वा भखिशो प्राविशत्, दिशः 
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तमशनायापिपासे अन्रूतामावाभामभिपृजानौ. 
होति। सते अत्रवौदेताखेव वां देवताखाभजामेएतासु 
भागिन्यौ करोमौति। तस्मादस्य कस्ये च देवताच 
हविर दयते भागिन्यावैवाख्यामश्नायापिपासे भक्तः 

॥ ` 9 २।१--५। 

स रईत्ततमेनु लोकाश्च लोकपाला्ात्रमेभाः रुजा 
इति । ~ 

सोऽपोऽभातपत् ताभीोऽमितप्तामो मुत्तिरजायत । 
यावैसामृत्तिरजायताच्नं वै तत्। 

रोच" भूत्वा कर्णो प्रापरिशन्, श्रोषधिवनखतयः लोमानि भूत्वा त्वच 
चच प्राविशन्, चन्द्रमाः मनः भूत्वा दय प्राविशत्, खत्युः अपान; 
भूत्वा नाभि" प्राविशत्, श्रापः रेतः भूत्वा शिख" प्राविशन् । 

त॒ सष्टार श्रशनायापिपासे चतु अन्रूताम् उक्तवत्यौ श्रावा 

भ्याम् भरधिष्टानम् भभिप्रजानोहि न्नाप्य इति) सखष्टाते अश 

नायापिपाक्चे ्रव्रवोत्- एता एव देवतासु वां युवाम् श्रा. मि 

हत्तिसंविभागेन बनुरण्ह्वामि, एतासु देवताश युवां नागिन्यी 

भागवत्यौ करोमि । तस्मात् स्रष्ट.वचनात् यस्यै कस्यै रेयताग्चै हतिः 

ग्टष्ते भावच्यते अ्रस्यां देवतायाम् अशनायापिपासे भागिन्यौ एव 
भवतः । २। 

सस्रष्टा ईक्षत एेत्तत । दएमेलोकाः च लोकपालाः च); एभयः 

भत्रं रजे खजेम दति । । ५ 

स श्रपः भ्रभयतप्रत्, भरभितपताभः ताभय भद्भयः मूर्तिः घनोभूता- 
कारः चराचरम् भ्रजायत। याक सा समूरिः अजायत, तव् वे 
भ्रम् | | | ५ 
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तटेतदभिषख्ष्टं नदत् पराङवयजिघांसत् तदाच्ाजिघ्- 

त् तन्नाशक्रोदाचा गरीतुम् । स यदेनदाचाऽयहेष्यद 
भिव्यादव्य हेवान्नमच्रपयात् । 4 

त्त् पारेनाजिघच्तत् तत्राशक्तोत् पणेन यहौतुम्। 

सं यद्ेनत् प्राणेनाग्रहेष्यदभिप्राश्य हेवानुमवर्यात् ॥ , ` 

 तच्चचषाऽजिरचत् तनाशक्रोचन्षषा ग्रोतुम्। ` 
स यद्ेनच्चक्षषाऽग्रहेष्यदृष्टा डवान् मचरप्सौत् ॥ 

तच्छोवेणजिघ्रचत् तनुशक्रोच्छोवेण गृहीतुम् । 
स यदं नच्छोतेणागृहेष्यच्छर,त्वा हेवानुमचप्यात् ॥ 

तत् एतत् अत्रम् भ्रमिः नदत् भयात् शष्द' कुव्यैत् पराङ्. 

पराश्ुख' सत् श्रत्यजिघांसत्- न हिंसागव्योः--अ्भिगन्तुम् एेच्छत् 

लाये प्रारमत इत्यथः । तत् भत्र स वाचा वचनेन अजिष्टल्षत् 

ग्रहोतुमेच्छन्, तत् श्रन्रः वाचा ग्रहोतुं न श्रणक्रोत्। यत् यदि 

एव एनत् अत्र स वाचा भग्रहष्यत् ग्टहोतवान् स्यात्, अत्रम् अभि- 
व्याहृत्य एव श्रव्रमित्यक्क व भ्रष्छात् ठष्तः भभविष्यत् लोकः । 

प्राणिन प्राश्न स तत् भरब्रम् भरजिष्ट्त्, प्राशेन प्रान तत् ब्रहोतं 

न अगक्रोत्। सयत् यदि एव प्राणेन प्राणेन एनत् भग्रहेष्यत् भ्रत्रम् 
भमिप्रा्य आघ्राय एव अनरष्सात् लोकः। 

चक्षषा तत् भ्रत्रं स भरजि्ठक्तत्, चदषा ग्रहोतं तत. न अशक्त 

खयत् यदि एव चक्षुषा एनत् श्रग्रहैष्यत् भ्रत्रम् टष्टाएव च भ्ष्छयत् 

सौोकः। | 

 खोक्रणं तत् परजिष्टत् तत् सोरण ग्रोतं न भ्रशक्रोत्। ` 

थत् यदि एव एनत् च्रोत्र ख अ्रग्रेष्यत् प्रन्रम् शत्या एवं श्रच्रडात 
सलोक्रः । | 
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त्वचा जिध्रच्त् तनुाशक्रोत् तवचा गृहीतुम् । 
स यदं नत् त्वचाऽगृहेष्यत् स्पष्टा हेवानुमत्र्यात् ॥ 
तन्मनसाऽजिष्ठचत् तनुशक्रोन््नसा गहोतुम् । 
स यदं नन््रनसागृहष्यच्चयात्वा हेवानु मचप्यात् ॥ 
तच्छिश्नं नाजिघ्ठत्तत् तनाशक्रोच्छिस्रं न गृहोतुम् । 

स यद्व नच्छि्रनागृहेष्यदिर्ज्य हेवान्मचप्स्यत् ॥ 
तदपानैनाजिघछचत् तदा वयत् स एषोऽनृख गृहोय- 

दायुरनायुर्वा एष यद्वायुः । 

स ईत्तत कथ न्विद' महते स्यादिति स ईत्रत 
कतरेण पूपदया दइति। स द्त्तत यदि बाचाभिव्यादृतः 

त्वचा चन्णा तत. अजिष्टत्तत., त्वचा तत. ग्रहौतुं न भशक्रोत ¦ 

स यदि एव त्वचा एनत. भ्रग्रहैष्यत. भद्रम् ख्ण्ष्टाणव च भव्रप्सयत 

लोकः । 

मनसा तत. अ्रजिष्टक्तत., मनसा तल. ग्र्ठोतु न भअशक्रोत्। स 

यत. यदि एव मनसा एनत. भरग्रहेव्यत., श्रत्रम् ध्यात्वा चिन्तयित्वा एव 

च श्रत्र्ात. लोकः। ९ ` ५ 

शिश्न तत् अ्जिष्टक्तत्, शिश्न तत् ग्रहोतु न अशक्रोत्, स धदि 

एव॒ एनत् भिश्रेन श्रग्रहेष्यत् न्नं विज्य विसुख एव च अदवरष्छयत् 

लोकः । 

अपानेन ऊद्ाग्मुखच्छद्रादधोगेन बायुना स तत् भलि्टक्षत्, 

तदा वयत् वयत् जग्राह । यत् यस्मात् वयदितिः कारणात् स एष 

वायुः ्रन्नस्य ग्रहः ग्राहकः। यत् यस्मात् कारात् वं एव एष वायुः 

भत्रायुः घन्नम् च्रायुः जोवन' यस्य--भन्नायुष्ं प्राणस्य प्रसिद्ठत्रात्। 

 सर्तरेच्त। कथः जु इद्" कायकरणसंघातः महते मां 

विना स्यात् इति। स ईन्त रे्षत--कतरेण प्रपद्य प्रपद्येयम् इति । 
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यदि पुरेनाभिपाणित यदि चक्तुषा दृष्टः यदि शओरोतेण 
गरुतं यदि त्वचा स्छष्टः यदि मनसा ध्यातं यद्यपामेनाभा- 
पानित' यदि शिश्न विरष्टमथ कोऽहमिति। 

स एतमेव सौमान विदार्यैतया हारा प्राप्रदात। 
सेषा विहतिर्नाम दाम्तदेतनुन्दन तस्य चय भावसधा- 
स्वयः खवप्रा अयमावसयोऽयमावसथोऽयमावसय इति । 

स जातो भूतान्यभिव्यंत्षत् किमिहान्यं वावदिष- 
दिति। स एतमेव पुरषं ब्रह्म ततममयपश्यदिदमदश्च- 
मिति, 

स ई्तत एित्तत--यदि वाचा भभिव्याद्ृतम् उक्त, यदि प्रापेन घ्रारेन 
भभिप्राणितः घ्रात, यदि चक्तुषा दृष्ट, यदि गोतेण खत", यदि त्वचा 
चग्प्रणा सृष्ट, यदि मनसा ध्यातः चिन्तित, यदि अपानेन अभापानि 
तम् उस्सष्ट, यदि शिख्रन विष्ट निःसारित--कोऽडमिति) 

सणएतम् एव सोमान कैशविभजनरेशं विदाथ एतया दारा हारेण 
प्रापद्यत प्रविष्टवान् । साण्षादाः विति: नार तत्राखा प्रसिक्षा) 
तत् एतत् नान्दन नन्दन -देष्यं छान्दसम् भ्रानन्टकर' लस्य 
प्रविष्टस्य रयः भ्रावसथा; निवसतिख्ामानि-- जागरितकाले चक्षुः, 
स्वप्रकाले पन्तसमनः, सुषुपरकास दयाकाशम् ; चयः खप्राः जाग्रतखप्र- 
सुपुाश्याः । भयम् भावसयः प्रथमः--चक्तुः ; भयम् भावसथः 
दितौयः--ाग्तर' मनः ; अयन् भावसथः ठतौोवः- ददयाकाशः-- 
भयमावसथङइ््युक्षामुकोन्तनमेव । | 

` स जातः पिण्डं प्रविष्टः भूतानि अ्रभिव्येकत् अाभिसुख्येन श्रालो- 
चितवाम्-किम् इद कायथकरणशसंघाते न्य महयतिरिक्तम् भरात्मानं 

 बावदिषत् वदितुम् इच्छति शति। स णतम् एव पुरुष" पराचरप्रक्षति- 
परिष्वक्षार' ब्रह्म सव्वान्तमावक' ततम--भग्त्वतकापेचेकेन लुमेन-- 



८० | दान्तसमन्वयः । [प्ल 

 त््ादिदन्द्रो नामेदन्द्रो हवे नाम तमिदन्द्रं सन्त- 

मिन्द्रमित्याचन्ञते परोचेण । परोच्चपििया इव डि दैवाः । 
परोक्चप्रिया इव हि देवाः। ए ३।१--१४। 

पुरषे ह वा भ्रयमादितो गर्भो मवति । यदेतद्रेतस्त 
दतत् सव्वभ्योऽङ्गम्यस्ते जः सम्भुत आत्मन्येवात्मान 
विभक्ति तद्यदा स्यां सिञ्चत्यटेनच्जनयति तदस्य प्रयमं 

जन्द्म । 

, तत् स्तिया आत्मभूय' गच्छति यथा खमङ्ग तथा, 
तस्प्रादेना न हिनस्ि सारूतमात्मानमच्र गतं भावयति । 

तततमः व्याप्ततमम् श्रपश्यत् | पश्यन् स किमवदत् १? इदः न्रद् 

` अदभरोम् एति। 
तस्मात् इद' पश्यलोति इदन्द्रः नाम। इदन्द्रः षै पुनः नाम 

ल्लोके प्रसिहिः। त' सन्तः विद्यमानम् ददन्द्रम् एव इन्द्रम् इति- 

परोक्षेण श्राचत्तः ब्रह्मविदः । हि यस्मात् रवाः प्ररोक्तप्रियाः इव- 

देवानां प्रत्यक्तनामग्रदणहेषित्वात् । हिराह्त्तिः समामिसचिक। 

इन्दरऽय' विश्व इति (३।२३) ज्ञ(त्यम्। ३। क 

श्रय' जोव; श्रादितः प्रथमतः पुरुषे पिनरि एव गभः भवति 

रेलोशूपेण । यत् एतत् रेतः तत् एतत् पिषटदे्स्य स्व्वभाः अहः भः 

सम्भूत" परिनिष्यत्रम् तेजः साररूपम् । भआत्मानः रेतोषूपम् श्रालनि 

देहे एव विभक्तिं धारयति । यदा स पिता तत् शेत; स्ियां सिश्चति, 
अध एनत् रेतः जनयति, तत् अस्य जोवस्य प्रथम" जगम । 

तत् सिकं शर्त: स्वम् अङ्क" स्तनादि यथा तथा स्तिया भसमनूयम् 
अाकान्यतिरेकतां गच्छति। तखा. कारणात. एनां खगं तत. सिक 

` शतः न दिनस्तिन वाधतै। सा स्तो भरस्य भर्तुः एतम. ्रामानम 
प्रत्र. उदरे गत बुद्धा भावयति वद्ैयति परिपालयति। 



प्म ५1) क, | | प्रत्रलिवन्ली । 0 ॥ २८१ 

सा भावयिकची भावयितव्या भवति. तं स्तौ गं 
विभति सोऽग्रएव कुमार' जन्द्रनोऽमे ऽचि भावयति । ख 

यत् कुमारं जन्धनोऽग्रेऽधि भावयल्यात्मानमेव तद्वावयल्येषां 

लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हीमे लोकाम्तदस्य दितौयं 

 अन्दम। 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभाः कमस्यमाः प्रतिधीयते । 

अथास्यायमितर आत्मा क्रतक्त्यो वयोगतः व्रति स दतः 

प्रयन्नं व पुनव्जायते तदस्य ठतौव न्द्र । तदुक्तसूषिखा 1 
गभ नु सन्नन्वेषामवेदटटमह' देवानां जनिमानि विष्वा । 

श्रतं मा पुर भआयसौररक्चत्नरघः श्येनो जवसा निरदौयमिति।॥ 

गभं एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच । 

सा भावयच्ौो एव' भक्तः भराव्रभून' गमे पालयितरौ भाषयितष्या 

भज पान्तयितव्या भवति) सास््ो त गं विभक्तिं धारयति, 

अग्र प्रथमम षव स पिता जन्मनः भग्र सोमन्तोद्रयनादिना अधि 

कटः जातकर्मयादिना कुमारः भावयति परिवद्यति। स पिता 

लनः ग्रे पधि उद्धः च कुमारः यत भावयति, तत. भासमानम्. 

रव प्रावयति एषां लोकानां सन्तत्ये भविच्छटाय । पव' पुतोस्पाद- 

मादिकद्यणादहिष्मे लोकाः सन्तताः विच्छेदेन वत्तमानाः। सत 

भस्य जोवस्व हितोय जश्म। 

अध सोऽयम. आता पुष्यभद्रः कद्चमयः पुष्यकन्चसम्पादना्थेम 
भस्य पितुः स्थाने प्रतिधौयते प्रतिनिघोयते। श्रथ भनन्सरम अस्य 

` घृवङूपेण जातस्य जोवस्य श्रयम् इतरः अन्यतरः भासा. पिटरूपः 

कतक्षत्ः क्ताथः वयोगतः मतवयाः हदः जोषः सन् प्रेति जिय । 
स प्िरूपः भाता इतः भंसादयत् प्रयम् गच्छन् एवः पनः ̀ आयते । 

तच् अष ढतीय" जग्ध --पितापुत्रयोराकत्वेरे कत्वात् पुश्रश्वापि. आ. 

१६ 



२८२ | विडान्तसमन्वयः । ५ 

स॒ एवं विद्ानस्माच्छरोरमेदादृष्ं उतुक्रम्यामुध्िन् 
खगे लोके सव्वान् कामानाप्राऽखतः समभवत् समभवत् । 

एत ४।१-९ । 

८। श्रादित्यो ब्रह्मेव्यादेशस्नस्योपव्याख्यानमसदेषै- 
दमग्र भासौत् तत् सदासौत्तत् समभवत्तदाण्ं निरवक्षत 

तत् संबत्सरस्य माचरामशयत तच्चिरभिदयत ते भार्डक- 

पाले रजतञ्च सुवगञ्चाभवताम् । 

प्राप्तया भवेत् ताह जब षति च कारणात् । तत् कतक्षत्यत्वम् 

्टक्षम् ऋषिणा वामदेवेन ;- नु वितकं। गभं मटग्भंमु सन् रषं 

वानां विश्वा विश्वानि निखिलानि जानिमानि जग्मानि भन्ववेदम् 

अनुबुद्धवान् भस्मि। शतम् भ्रायसोः भ्रायस्यः लौदहमय्यः पुरः शरो- 

दाणि मा माम् भरक्तन् रक्तितवत्यः, श्लेनः इव जवसा वेगेन न्नानक्तत- 

साम्यन अधः निरदटौयम् निगेतः; भसि (क्क् ४म, २७स्, १ऋक्) । 

गभं शयानः एव बामदेव; एवम् एतत् उवाच । 

स वामदेवः एव' वहान् भ्रस्मात् शरोरमेदात् देदनागात् मन- 

नरम् ऊङ्क : उन्नतः सन् उतक्रम्य असुखिन् स्वर्गं लोके सब्धान् रमाम् 

्राघ्ठा प्राप्य अर्तः समभवत् । दिगादिः सफलाव्सन्नानस्य समासि 

सूचनाय । 

८। भ्रादित्यो ब्रह्मणः पाद (३।१३) इत्युक्तम् । तस्मिन्नेव समग्र 

ब्रह्महध्य्थमिदमारभ्यति खष्टिप्रक्षियाप्रदशनेन अदित्यद्लि। आदित्यः 
ब्रह्म इति अदेशः उपदेखः । तस्य उपरव्याख्यानः प्रागवग्धादिकथनम् । 

अगे खटः: प्राक् शरदम् जगत् भसत् अव्याक्ततनामरूपम् भासोत्, तत् 

द्द सत् व्याह्नतनामरङूपम् शासीत्, तत् सत् समभवत् बोजाकारः 

प्राप्तवस् । तत् वोजाकारम् भ्राण्डम् अरं निरवन्तंत संहक्षम् । तत् 

अण्डः संवत्खरस्य माजा तत्परिमाणकालम् अरथयत अनिर्भिखम् 



च १ | प्रक्रतिवल्लो । ` ४८३ 

 तद्धाद्रजतधं सेय' पृथिवी यत् सुवं ५ सा योयष्व- 
रायु ते पव्व॑ता यदुल्बं समेघो नीहारो या घमनयसा- 
नयो यदास्तेयमुदक स समुद्रः । 

अथ यत्तदजायत सीऽसावादिल्स्तं जायमान 

घोषा उलृलवोऽन् दतिष्टम्त्सव्वाणि च भूतानि स्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदय प्रति प्रल्यायन प्रति घोषा उलेल- 
बोऽनुतिष्टन्ति सव्वीणि च भूतानि सर्ववे चेव कामाः । 

स य एतमेवं विद्ानादित्यं ब्रह्मेलयुपासत ऽभ्यासोह 
यदेनं साधवो घोषा आ च गच्छेयुप च निषेडरत्रिमे- 

डेरन् । छा, २३।५।१८।१--४ । 

श्रतिहत्, तत् ततः संवत्सरकानादृष्ंः निरभिद्यत निभिंग्रम् भभवत् । 

से निर्भिन्ने ्राग्डकपाने रजत" च सुवथं च अभवताम् । | 

तत् यत् रजतः सा इय' एथिवो, यत् सुवेषं सादौ, यत् जरायु 

गभवेष्टन ते पञ्यैताः, यत् उल्व' गर्भोपादान' शक्रश।रितसन्निपातः 

तत् समेघः मेघसंवन्तितः नोहारः, याः धमनयः शिराः ताः नद्यः, 

यत् वास्तय' वस्तौ भवम् उदक जल' स समुद्रः । 

अथ यत् तत् गभरूयम् अजायत सोऽसौ ्रादित्यः । तं जायमानम् 

भादित्यम् अनु ल्तौक्लत्य उलुलवः उलु उलु इति घोषाः विस्तौणेरवाः 

खद तिष्ठन् उल्ितवन्तः । यतः सत्तार च भूतानि सर्व्वे च कामाः 

तस्मात् ादित्यात. उदतिष्ठन्, लतः सव्या भूतानि सव्व एव च 

कामा; तस्य उदय प्रति प्रत्यायनम् भ्रस्तगमन' प्रति उलुलवः घोषाः 

सनुतिष्टन्ति कोलाहल ङुव्यैन्ति। सूर्योदये भूतानि कामाच 

स्वस्वक्रियाये सरवसुश्यच्छन्ति अस्तमिते तस्मिन् बिश्ामाय भोगाय चं 

तथा कुव्यैन्सोति फलिताः । ` | 

खगः एतम् प्रादित्यमहिमानम् एवं विदान् भादित्यं ब्रह्म दर्तिं 



रच्छ ` अदाम्तसमन्बबः। ` [न्मन 

€) सदेव सोम्यदमय आसौदेकमेवादितौयम् | 
 तद्धाक भाहुरसदेषदमग्र असौदेकमेवादहितौयं तस्माद्- 
सतः सच्नायत । 

उपास्त, श्रभ्यासः ह क्षिप्रम् एव तत् यत. एन' विहांसं साधवः 

शोभनाः घोषाः साक्चवादपूर्णाः भागण्कयुः च उपनिम्ब्रेरन् च साम- 

न्दोन््न्त' कुययः च । दौचकारावविलम्बार्थकौ। म्रेड--उन्भादमे + 
€। अव्याक्ततनामरूपापेषया तैत्तिरोयके “असहा इदमग्र 

्रासोत. ततो वै सदजायतःः (८६) इत्याह । तां प्रतिवदतीय 

शतिः “कथमसतः सज्जायेत” इति चेत. वेदान्तानां समन्वयः सुदूर 

पराहत एव स्यात्, सू्रकारस्य च सिद्धान्तो (१।१।४) व्यादन्येत, भवेन् 

स्वाक्धिविरोधस्च (खर) । भ्रतरएवासदत्र सव्यशुन्यवादिनामसदादस्व 

निरसनायेति मन्तव्यम् । स्न्मृलक' सव्वेमिदमिति प्रदथनायोच्यते 

सदेवेति । ह सोभ्य श्वेतकेतो, श्रग्रे ष्टः प्राक् इद" जगत् सत् एव 

श्रासोत्। किमिद सत् यथाय बहुरूप दश्यते तयेवामोत. ? म, 

एकम् एव ्रस्ट्ण्डम् एव । अखर्डत्व पुनरस्य कायथभूतस्य कारणाम- 

त्वनेव स्थितिरिति गम्यते। तत. कथमिदमा प्रघान्यमस्य दख्ायते ? 

सम्प्रति दष्यमान' जगत. नेवमासोदिलि प्रदर्भनाय चैत. ख च्या 

अवलारः, तद्या यदिद जगत. दृश्यते तत. ख्षट; प्रामखर्डरुक्तामाव्र- 

मासोदिति कथनेन कारणसन्लयास्याभिन्रतवं प्रदश्यंते। एतस्य पुनः 

निःसन्दिग्धतासम्पादनाय शश्रहितोयम््" इति विशेषणम् ¦ वस्वनम्तर- 

विरहितत्वमदितोयत्वम् । वसूवन्तरविरष्ितमेक' सदाखोदिद' जग- 

दित्यर्ये निष्मत्रे “ते यदन्तरा तद्रद्म" (३।१९) इति वाक्ेनेक्धायं,. म 

तयोवैस्त्वन्तरत्व किन्तु लदभिन्रलवं विशेषणदयमव्र साधयति । ` तत् 

हि तव ख्ष्टिविषय एव एके सन्धैशून्धवादिनः मादुः प्रग्र षे; प्राक् 
द्द जगत. एकम् एव अहितोयं प्रसत् प्व पासोत्, तच्छात. असतः 
स्त. जाग्रत भजायत् | 



। 9 1; क प्रक्रतिवल्तै } | र्टः ४ 

कुतस्तु खलु सोम्य व स्यादिति होवाच कथमसतः 

सव्वायेमेति । ससव सोम्येदमग्र भासौदेकमेवादि- 

लौयम् | 

तदेत बड्स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽख्जत तच्ेण 

चत बद््स्या प्रजायेयेति तदपोऽख्जत तस्माय क्रच 

शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तं जस एव तदध्यापो जायन्ते 

ता आप रेचन्त बह्वः स्याम प्रजायेमहोति ता अन्न- 

मख्जत तद्यमायज्र क्र च वषेति तदेव भूयिष्ठमन्नं भव- 

त्यह्या एव तदध्यत्रायं जायकते। छा €।८।१-8 । 
डे सोम्य श्वेतकेनो, कुतस्त खलु एदं स्यात. इति पुनः उवाच पिता 

भारुणिः--कथम. भ्रसतः सत् जायेत उत्पद्येत दइति- नाभावात् 

भावस्थो पलन्धेः ; एकम् एव अदितोयः सत् तु, § सोम्य, भग्र स्ट 

प्राक् इद' जगन् ्रासौत् । . तत. भव्याक्लतः सत. रक्षत दच्च क्तवत् 

पञचालोचयत-- बदु प्रभूतं व्याक्ततनामसरूपः स्यां मेयम्, प्रजायेय 

प्रकर्षेण उत्पद्य प्रादुभवेयम् इति । तत् सत् तेजः अजत खषटवत् । 

तत् श्ट तेजः--पराकनापूगम्--रे्तत बहु स्याम् प्रजायेय इति। 

तत् तेजः भपः श्रखजत । तेजसोऽपामुत्पत्तिः कथं सम्भाव्यते प्रत्यच्च-. 

षटान्तेन तत् प्रतिपादयति-- तस्मात् तेजसोऽपासुत्पत्तेः यत्र क्व 

पुसषः शोचति सन्तप्यते स्वेदते प्रखिदति वा, तत् वदा तैजसः एव ` 

सापः भविजायन्ते। ताः भ्रापः--परामनापूर्णीः-रेचन्त, वद्ः 

श्याम प्रजायेमहि इति। ताः भावः अत्रम् ष्ङलन्त।. एतदपि 

` प्रत्यकचदरष्टान्तेन प्रतिपादयति-- तस्मात् कारणात् यक्ष च वेति तत् 
एव तजर एव भूयिष्ठम् भन्र' भवति ! षह्य एब तत् अन्नाद्यः ब्रोडि- । 

यवादिकम् अधिजायते। ; | | 



रच्द  -िदाग्तसमम्बयः। ` ([न्मच, 

१०॥. मेवेह किञ्चनाय भासौत् खल्युनेषेदमादत- 

मासौत्। भशनाययाशनाया हि खुलुसन््मनोऽकुमता- 
व्मन्वौ ख्ामिति। सो्खत्रचरत् तसखाच्चत आपोऽलाय- 

0 > 0 0 
न्ताच्चते वे मे कमभूदिति तदेवाकश्याकत्वम् । करज श 

वा अद्रौ भवति यएवमेतद् कस्या कंत्वं वेद् । 

१०। शोवालमसम्बन्ध' विनान जातु ख्टिजायत इति षैदान्त- 

समयः प्राध्यान्येन प्रदश्यते नेवेषेति। दह संसाग्मण्डले भग्र खटः 
प्राक् किञ्चन नामरूपप्रविभक्तविशेष' न भसोत्। ददः हश्यमानः 

कायभूत' जगत् तदा खत्युना एव ्राहतम् श्रासोत् । यदि किञ्मः 

न भासोत् कथमुक्त सत्युनाहतभिति । प्रच्छत्रतापेच्तया (किञ्चन न 
भासोत्? दत्यक्तिः । कारणे कायस्य गूढतया स्थितैः कारणस्य च 
जोववुद्धावप्राकच्यात् तयोः प्रच्छव्रत्यम् । कोऽय' खत्युः १ श्रशितुम् 

इच्छा अशनाया । अशनायया परिलक्षितः खत्युः; श्रतणएव अ्रश्नाया 

हि ख्त्युः।! भोक्तृत्वमेव हि लस्य लक्षणम् । कथ' भोक्तमुल्युरित्य- 
भिख्या ९ हिंसा प्रहत्तेः। भोगायभेव जौवा जौोवान् घ्नन्ति, अनरएवेदः 
जगत् खत्युना ग्रस्तम् । किमहहंसया नास्ति भोगसम्भावना १ भोल 

भोग्यस्यापचयोऽवश्यस्नावो, श्रतः सृष्टुक्त' भोक्ता सल्युरिति । ^, | 

नोऽ्नाया घ्चदति स एष बुद्धयवस्यः दिरख्यगर्भोमल्युरित्युच्यते" 
ति भाष्यकारः । भाव्न्वो भामवान् मनसो स्याम् दति स लम्मनः 

तदौय' मनः काययालोचनन्तमम् ्रन्तःकारणाम् श्रकुसत ऊंतवान् ख्ा- 

हत्तिभूल' तत् भ्राविष्कुतवान्, स समनस्कः--परात्मसम्बन्धः विनानं 
सतो विषष्टिरिति--भर्चन् परामान' पूजयन्--तपस्तपत्रिति पौरा- 
णिकाः-भ्रचरत् व्यराजत्। भरध्चैयतः पूजयलः तस्मात् भाषः 
अजायन्तः। शश्वते पूजां कुव्यैते मे सं क" जलम् भ्रभूत् इति तत् 

एव भशेनोत्पत्र' जलम् एव भवास्य--भच्च तेघंज--भर्वल्नं तेजोभूय- 
स्वात् जखस्य ! यः एनम् एतत् श्र्कष्य भकत्व' वैद जानाति, 



भापोवा अकस्रददपा्शर भासौत्तत् समहन्यत । 

सा पृथिन््रभवत् तस्यामश्राम्यत् तद्य ओ्रान्तद्य तप्तख 

तेजो रसो निरवत्तताम्निः । 

स वेधाद्मान व्यकरुरुतादित्य' ठतीय वायं ठतौय्छ 

स एष श्राणस्व्ेधा विहितः तस्य प्राचो दिक् शिरोऽसौ 
चासौ चर्म्नौ। अथास्य प्रतोचौ दिक् पुच्छमसौ चासौ 
च सक्थ दक्लिणा चोदौचौ च पापं दीः पृष्टमन्तरिन्न 
मुदरमियमुरः खर एषोऽप्पु प्रतिष्ठितो येच क्र चेति तदेव 
प्रतितिष्ठल्येव विदान् । 

भस्मे क सुखम् एव पुनः भवति- सुखे जने च कमिति नाम 

सामान्यात् ¦ 

श्रापः वा भकः तैजोऽधिष्टानल्वात् ! तत् तस्मात् यत् भपां 
श्ररद्व ग्ररः दश्रदूव मर्डभूतम् भासोत् तत् समहन्यत संघातम् भाप- 

धत । सा एथिवो रभवत्, तस्याम् उत्पादितायां खल्युः भशाम्यत् 
खमयुक्तः बभुव । शान्तस्य तस्य तपस्य सन्तप्षस्य तेजः रसः तेजएव 

रसः सारः अग्निः भूत्वा निरन्त निष्कुन्तवान् । 
सर्त्युः ्रालमानः तेधा जिप्रकार' व्यकुरत विभक्लवान् ! कथम् ? 

दित्यः तोयम् अग्निवायुपेक्चया, वायु" ठतौयम् भन्न्यादित्यापैत्तया, 

अग्निं ठतोय' वायुदित्यापेचचया--^निरवक्स ताग्निः इति कथनात् 

भग्नं टतोयमिति नोक्तं ख्यष्टम् । सएष प्राणः भग्निवायुदिव्यरूपः 

तरेधा विदितः क्रतः। तस्य चेघाभूतस्य प्राचो दिक् शिरः भसौ चं 

भसौ च पेणन्धाग्नेयौ म्म बाह) अथ भस्य प्राचो दिक् पुच्छः 

लघन्यभागः असौ च असौ च वायव्यनेक् त्यौ सकधौ सक्रयिनौो ; 
दिखा च उदोचौ च परं, योः एठम्, भरन्तरिक्तम् उदरम्, 
द्य एथिषो उरः । स एष स्यु प्रतिष्ठितः। ण्व विदान् जानन् 



अ धः 
स | (५ 1 4 

श्ट्ट . वैदान्तसमन्व्ः। ˆ ` [च्नम 

सोऽकामयत हितीयो म भा्मा जायेतेति स मनसा 
वाच मिशुन८/ समभवत् अशनाया खलु सययद्रेत भासौत् 
स संबत्सरोऽभवत्। न इ पुरा ततः संवत्सर भास 
तमेतावन्तं कालमविभः। यावान्त्संबत्सरस्तमेतावतः 
कालस परसादखजत । तच्चातमभिव्याददात् सख मभाण- 

करोत् सेव वागभवत् । , 

स पेच्चत यदि वा इममभिमचस्ये कनोयोऽन्न 
करिष्य इति स तया वाचा तेनास्मनेदध्ं सव्वमख्जत 

यदिद' किच्च यजुषि सामानि छन्दांसि यन्नान् 
प्रजाः पुन् । स यद्यदेवाख्जत तत्तदत्त॒मभधियत सव्वं 

यत्र क्ष च एति गच्छति तत् एव तज्र एव प्रतितिष्ठति खिति 

लभते । 

स अशानाया सत्यु: दिनोयः मै मम भासा शरोर जायेत उत्प- 
खेत इति रकरामयत। सएव कामयिता मनसा पूर्व्वोत्यश्नन वाच 

मिथुन" इन्द" समभवत् समभावयत् क्रलवान्-- “चयो विहित रषटिक्रमं 

मनसाऽन्वालोचयत्' इति भाष्यकारः । तत् तत्र मिथुने च रेतः 

बोजम् भ्रासोत् म संदत्सरः ग्रभवत्। ततः पुरा त्पृञ्ै न पुनः 

संवत्सरः भ्रास। त वोजभूलः एतावन्तं काल' स विभः सलवाम् 

पु्टिमस्यासाधयत् । यावान् संवत्सरः तावतः कालस्य परस्तात् त 

वौजभूतम् श्रत खष्टवान् कुमाराकारेण सः! नत" जातं स भभि- 
ग्याददात् विदौणमुख' क्तवान् स कुमारः भाष् इति शन्टमकरोत्। 

सा एव वाक् अभवत्) | ` 

स्त्यः रचत प्थानलोचयत--यदिषा इम" कुमारम् भअभिर्म्॑ख्ये 

भखणाय अभिलष्ये, कणोयः अन्पम् भन्न करिष्ये इति। एवमाली 
यन् स तया वाचा तेन भ्ामना मनसा शद सव्य खावरञङ्गमम् 



भ्न) प्रक्लतिवक्षी। २८६ 

वा अत्तीति तददिकैरदितितध्ं स्व्वस्यैवस्थात्ता भवति 
सव्वेमस्यानु भवति य एखवमेतदेदितैरदितित्वं वेद 1 ` 

सोऽकामयत भूयसा यन्नेन भूयो यजेयेति । सोऽ- 
श्राम्यत् स तपोऽतप्यत तख श्रान्तस्य तप्तस्य यभो वीय्थ- 
सुदन्रामत् । प्राणा वे यभो वय्यं तत् प्रारेषुत्क्रान्तेषु 
रर प्रबयितुमभध्रियत तस्य शरौरएव मन भासौत् , 

ठ, भ्रा, ३।२।१- अ । 

सोऽकामयत मेष्ये मदद स्यात् इत्यादि (२।१३) । 
११। आत्यैकेदमग्र आसौत् पुरुषविधः सोऽनु- 

बोच्य नान्यदात्मनोऽपश्चत् सोऽहमस्मीत्यये व्याष्रत् 

भजत यदिद' किञ्च--चः यजूषि सामानि छन्दसि यज्ञान् प्रजाः 

पशून् | सयत् यत् एव अशटजत तत् तत् भरन्तु भक्षयितुम् अश्ियत 

छतवान् । यस्मात् सत्वे वे स अत्ति दति तत् तस्मात् अदितेः अदिति- 

नानः अदितिलः तस्य खत्योः प्रसिदम्। स सञ्यैस्य एतस्य अत्ता 
भवति, सत्वम् भस्य अन्नं भोग्यं भवति यः एवम् एतत् अदितेः भदि- 

तिल वेद जानाति । 

भूयसा महता यन्नेन भूयः पुनरपि यजेय दइतिसख्त्युः भका- 

मयत। स अश्राम्यत् खममनुमूुतवान्। स तपः ्रतप्यत ज्नानशक्िम् 

उदभावयत् । ओान्तस् तप्तस्य तस्य यशः वौयम् उदक्रामत् निःखत- 

षत् । प्राष्ठाः चक्चदाष्यः वै एव यशः बोग्म्, तत् तस्मात् प्राशेषु 

उस्कान्तेषु शरोर' श्वयितुम् उच्ख्टंनभाव' गन्तुम् अध्रियत आरध्धम् 1 

त्ख शरोरे एव ममः पासोत्, सवेव व्याप्त तत्। | 

एव" व्यालः क्िमकरोम् “सोऽकामयत भेध्य मदद स्वात्?" 

इत्प्रादि (२।१३) । 

११। सत्योञ्चराचरान्तुत्वेन परनब्ह्मणेक्धं खदटुस्वश्वाभ्यद धात् । 



९१. ` मदा्सरमन्नमः)  -क्क (=१। 

ततो ऽश्त्रामाभवत् तस्मादष्येतरद्यामज्वितोऽशमिलेवाय 
उक्लाऽयान्यन्राम प्रनूतै यदस्य भवति स यत् पूर्व्वीःस्मात् 

संव्व्यात् सर्व्वान् पाप्मन भौषत्तसप्रात् पुरुष श्रोषति इ 

वै स त॑ योऽस्मात् पुववीं बुभूषति य एवं बैद 

 सोऽविमेत्तस्मादेकाकौ विभेति स हायमोकाश्चकर यन््- 

दन्यत्रास्ति कस्मान्न बिभेमीति ततण्वास्य भय' वौयाय 

क्मादामेष्यत् दितौयादे भयम्भवतौ । 

संति स्पष्ट" परालना परिष्वक्षस्य भोक्तरुल्न खेनाइ भ्राकोवेति। सृष्टः 
प्राक् द् दृश्यमान" जगत् रामा एव पुर्र्षावधः पुरुषाकारः शिरः- 

पाश्यादिमान् श्रासोत् । स पथालोच्य श्रामनः भन्यत् न श्रपश्यत् । 

स भादिपुरुषः अहम् अस्मिद्रतिश्रम्रे व्याहरत् । ततः श्रह्ः नामा 

अभवत् । तस्मात् एतरहिं तस्मिन् काले अपि भ्रामन्वितः कस्त्व- 
भितुगक्षः रगे अ्रह्म् इत्यव उक्ता रध भ्रनन्तरम् श्रन्यत् यत् नाम 

प्रस्य भवति तत् ब्रूते । यत् यस्मात् स सव्यैस्मात् श्रस्मात् पत्यः प्रथमः 

सन् सर्व्वान् पामनः देहागतमालिन्धानि (€।र८) भरौषत् श्रदहत् : यः 

पुरुषः जवः भस्मात् स्वस्मात् पूव्य; प्रधानः बुभूषति भवितुमच्छनि 

ख षह वे त पापान मालिन्यम् भ्रोषति ददति। कोऽसौ? 

यः एवम् श्रादिपुरुषख्य स्वकायमाधनाय पापटहनव्यापार' षेद 

जानाति । | 

स भविभत् भोतोऽभवत्। तस्मात् भयल्वेऽपि एकाक विमति 

भोतो भवति । सोऽयम् पुनः भ्रादिपुरुषः कां चक्र पथालोचितवान् 
-यत् यस्मात् मदम्यत् न भस्ति, कस्मात् नु बिमेमिषति। वतः 

एव पय्थालोचनानम्तरम् एव श्रस्य भय' वोयाय विश्ष्टम् प्रपगतवस् । 
कमात् हि स भरमेष्यत्, हितोयात् वै नि्ित' भयं वति, 
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सवे नेष रेमे तस्मादेकाकौ न रमै स 
मेच्छत् । स डेतावानास यथा स्ौपुर्मांसी सम्यरिष्नक्लौ 
स इममेवात्मानं दधा पातयत्ततः पतिश्च पनौ चाभवतां 
तद्मादिदमचगलमिव ख दति इ स्पराह यान्नवल्कास्त- 
स््ादयमाकाशः। स्विया पय्यत एव ता समभवत्ततो 

मनुष्या अजायन्त , सोह्यमौक्तांचकरे कथ नु भात्मन- 
एव जमयित्वा सम्भवति हन्त तिरोसानौति सा गीरम- 
बहटघ्भ इतरस्ता समवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वडु- 

वैवराभवदश्वहष इतरो गदंभोतरा गहंभद तरसा 
समवाभवत्तत एकशफमजायताऽजंतरा भवदस्त इतरो- 

ऽविरितरा मेष इतरमस्ता स्मवाभवत्ततोऽजाऽवयोऽजा- 

यन्तेवमेव यदिदं किञ्च मि््नमापिपौ लिकाभ्यस्तत् सव्व॑- 
मरूजत । 

सवे पुनः न रवरेमे न रतिम् भ्रन्वभवत्। तस्मात् भद्यतवेऽपि 

एकाको न रमते। स हिलोयम् रेच्छत्। सष पुनः एतावान् 

एतत्परिमाणः भ्रास बभूव यथा स््ोपुमांसौ र॑परिव्वक्तौ यत्परिमाणौ 

स्याताम् । क्त दमः परिष्वक्तस्तोयुरुषप्रमाणम् एव शात्ानः रदेधा 

भपातयत्, पालितवान् । ततः पातनात्--पातेडतिरिति शाष्दिकाः- 

पतिः चपन्रो च दति संन्न ्रभवताम्) तस्मात् खः भामः पतिपन्रोः 

परिणयात् प्राक् इद" द्यमानम् भर्॑दुगनम् भदविदलम् इव इति 
पनः भाह सम उक्तवान् यान्नवल्कया;। तस्मात् श्रयम् आकाशः पुरुषा्े- 
शिष्टः स्तिया स्येन पथ्यते एव । तां परिष्वक्षस्मोपुरुषप्रमाखाटाससनः 
सम्भूतां सं मिथुनभावम् अभवत् भरगच्छत् उपगतवान् स पादियुरषः 

लल; मनुष्याः अजायन्त । उड उद्द--भासानं सम्बोध्य--साश्यम् 

11 ; । । / प्रल्सिवक्षौ 1 0; एकि ५ म ब. व क क र ह ध, ४ ५५ र ५ | ५ 
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. सोऽषैदष्ट वाव रुषटिरस्माहय हीदं सव्वंमदध- 
चति ततः खृ्टिरभवत् रुष्टया हाऽस्येतस्यां भवति य 
एवंवेद | | 

अधेल्यभ्यमन्यत् स मुखाच्च योनेस्वाभ्याद्चाग्निमर- 
जत तस्पादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनि- 
रन्तरतः। तद्यदिदमाहरमुं यजासुं यजेलयेकेक देवमेत- 

ईषां चक्रे पर्य्यालोचयामास--कथ' नु मा माम् भामनः जनयिला 
खत्पाद्य सम्भवति उपगच्छति १ इन्त तिरोसानि तिसेमवानि जाल 

स्सरेण प्रच्छन्ना भवानि दति) सा गौः रभवत्, इतरः श्रादिपुरुषः 

ऋषभः वषभः सम् सम्--मियुनमावभेव--भरभवत् भअरगच्छत्, ततः 

गावः अजायन्त इतरा बडवा श्रभवत्, इतरः अ्रश्वदषः, दतरा मदम 
इतरः गर्भः सन् तां सम् एव श्रभवत् उपागच्छत्, ततः एकशफम् 

एकस्वुरम् श्रष्वाभ्वतरगहं भाख्यं एवम् अजायत । इतरा भजा अभवत् 
दतर; वस्तः, रतरा श्रविः इतरः मेषः सन् तां सम् एव अभवत् उपा- 

गच्छत् ततः भ्रजावयः अ्रजाश्च भ्रवयश्च भ्रजायन्त। एवम् एव शभापि- 

पौलिकाभ्यः यत् इद' किच्च मिथुन तत् सब्धम् अ्रख्जत । . । 
स श्रादिपुरुषः अवेत् अ्रभावयत्-अ्रह् वावष्ष्टिः अस्ति, अद्ध 

हि दद" सव्यम् रकि खष्टवान् अस्मि इति । ततः अस्मात् भावनात् 
स ख्ष्टिः खषटिसंन्नकः रभवत् । यः एवम् श्राान' सृष्टितेन वेद स 

रस्य भ्रादिपुरुषस्य एतस्यां सृध्चां भवति तदत् । 

अथेति ्रनेन प्रकारेण इति स समुखे इस्तौ प्रक्ष्य श्रभ्यमन्धत् 
आभिमुख्येन मधितवान् । सुखात् च हस्ताभ्यां च योनेः अग्निम् 
भसृजत । तस्मात् एतत् उभय' हस्तौ च मुख' च भ्रन्रतः भरलोम- 

कम् । कथमेव रभवत् ? हि यस्मात् योनिः अन्तरतः भ्रलोमका- 
लदुभयोर्यो निखाभाव्यात् तथाभवदिति भावः। यत् इद' वचः-- 
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स्थ्व सा विखूष्टिरेषः उ छव सर्व्वे देवाः! भथ यत् 
किञ्चेदमाद्रं तद्रेतसोऽख्जत तदु सोम एताकषदा इद् 

सन्वमन्नद्धेवानादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः सैषा ब्रह्म 
गोऽतिखष्टिः । यच्छं यसो दैवानखजताय यन्म्र्य; सन्न- 
सतानरजत तस्माद तिरूष्टिरतिसृष्यारर हास्यैतस्यां भवति 
यएवं वेद् । 

 तहेद' तद्यव्याक्रतमासौत् तन्नामरूपाम्यामेव व्याक्रि- 
यतासौनामायमिदछरूप इति तदिदमप्येतरहिं नाम- 
रूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसोनामायमिद रूप इति स एष 
द्द प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा चतुरः ्षुरघानेऽबहितः 

श्रमं यज रसुं यज इति एककं टेव याञ्निकाः श्राइः तत् एतस्य ्रादि- 

पुरुषस्य एव विसृष्टिः ^“एकं सत् विप्रा बघा वदन्ति ( ऋक् म, 

१६४स्, ४६ऋक् ) इति वैदिकन्यायेन-दैवमेदः। एष उ हिरएव 

सर्व्वे टेवाः। शरस्य यत् किञ्च इदम् आदरं दरवामक' तत् रेतसः स 

भरसुजत, तत् द्रवालमक' वस्तु सोमः एव अत्र च अन्रादःचणव। इदः 

सव्यैम् एतावदेव नातोऽधिकम् । कथम् ? सोमः एव अन्नम्, भग्नः 

अत्रादः। सा एषा ब्रह्मणः हिरश्यगभस्य अलतिमुष्टिः सृष्ट रुत्कषेः । 
कासा यत् यस्मात् सेयसः प्रशस्यतरात् त्रात्मनः देवान् असृजत । 

कथमतिसुष्टिरिति सिदान्तः ? यत् यस्मात् म्यः मरणधश्चा सम्- 
पामनः पामान् दग्धा-अख्तान् अमरान् देवान् श्रसृजत, तस्मात् 

तिसुष्टिः। यः एवम् अस्य आदिपुरुषस्य अतिसृष्टिः वेद, स 
एतस्याम् अतिमृध्यां भवति तदत् । 

मूले किमासोत् कथ' वा जगदाकारेण तस्याभूदभिव्यक्तिस्तदाद 
 तेदम् इतिं! इ एतिद्ध! तत् इद' परोक्षापरोक्त जगत् तद 

तस्िन् काले भ्रव्याक्लतम् भ्रगभिव्यक्तम् भासोत् +. तत् भरव्याक्षतम्- 
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स्यादिश्वग्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तन्न पश्यन्ति । भक्तन्परो 
हिस प्राणन्नेव प्राणो नाम मवति वदन् वाक पश्यध््चचुः 
शृरवन् श्रोत" मन्वानो मनत्तान्यस्येतानि कम्मनामान्येव। 
स योऽत एकेकमुपासते न स बैदाक्तत्खरो शछयेषोऽत 
एककेन भवत्यात्मे ल्योबोपासोताचर द्धते सव्वं एका 
भवन्ति । तदेतत् पदनौयमस्य सव्वेस्य यदयमाव्माभेन 
द्य तत् सव्व षेद । यथा वे प्देनानुविन्देदेवं कीरिं 
श्रोक वन्दते य एवं वेद् । चह, ३।४।१--७ । 

पसौोनामा अयम्, इदंरूपः अ्रयम् इति--नामरूपाभ्याम् एव व्याक्रि- 

यत अभिग्यक्रममवत् “वि श्रा क्रियत विष्मष्टः नामरूपविश्चै- 

षावध्धारणमयाद' व्यक्तोभावमापद्यत । तत् तस्मात् एतद एतस्मिन् 

काले रपि दृद जगत्-्रसौनामा भ्रयम् इदंरूपः अयम् इति-- 

नामरूपाभ्याम् एव व्याक्रियत ब्रभिव्यक्तौभवति। व्यक्तोभवतोति 

निरगात् जोवपरिष्वक्तनि रपेत्षमिदः व्यक्तौभवनमिति वा वुष्येतेति 

वारणाय स्पषसुते-स एष इह प्रविष्टः आनखाम्रभ्यः-- तत् 

मृ्चा तदेवानुप्राविखत्” ( ८।५ ) दूरलिवत् । यदि प्रविष्टिएवस, रूष 

कथः न दृश्यते, तत् क!रणमाह--यया कुरः क्ुरघाने कुरकोभे 

अहितः प्रवेशितः स्य।त्, यथावा विश्वम्भरः अग्निः विश्खःभरकुलाथे 

श्वयोानिकाष्टादी, तथा तम् श्रात्ानः न पश्यन्ति जनाः। एव 

्रच्छजरतवेऽपि तत् क्रियया तदर्नः सन्भवतोति निर्दिशति। सदि 

भकतत्स्रः अ समस्तः, भरतः प्राणन् एव प्राणः नाम भवति, बदन वाक्, 

पश्यन् चक्तः, रन् खोर, मन्वानः मनः, तानि एतानि घस्य प्रानः 

क्रिवानामानि एव-- “कूपं रूपं प्रतिरूपः” (४।६) इति ओौतन्धायेन । 

हि यश्मात् एष ऋ्राक्ा भतः प्राणमादिकियासमुदायष्न् एककेम 

भ्रह्मतृन्नः श्रसमस्तः भवति, तस्मत् स यः श्रतः प्राणनादि- 
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१२। तदादह्द्रह्मयवियया सत्यै भविष्यन्तोमनुष्या 

मन्यन्ते, किमु तद्ह्मावेयस्मात्तत् सव्वंमभवदिति । ` 
ब्रह्म वा इदमग्र आसौत् तदाव्मानमेवावैत् । 

अहं ब्रह्मास्मीति । त्पात्तत् सव्वमभवत्। तदोयो 
देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् लथा ऋषौणां तथा 
मनुष्याणां तदेतत् पश्यन्ुषिरवांमदेवः प्रतिपदेऽह मनुर- 
भव सू्यश्चति। तदिदमप्येतहहि य एवः वेदाह 

क्रियातः एक्रैक' प्राणं चरूरितिवा उपस्तेनसवेदनस जानाति 

इति भतः प्राणादिक' परिद्धाय भतन इति एव उपासत । कथम् १ 

अचर भ्रानि एतं सव्वं एकम अभिन्नः मवन्ति । यत् यस्मात् अर्यं 

सन्धस्य श्रयम् श्रासा, तत् तस्मात् एतन् श्राकस्वरूपं पदनोय' गमनो्यं 

प्राप्यम् । हि श्रतएव अनेन श्राव्मस्छरूपेण एतस्सव्व वेद जानाति । 

कथम् १ यथ्रा हि पदेन गवादिष्वुराद्भितटेप्न तदङ्कमनुमृत्ये उर्दिष्ट 

घश्वादि अनुविन्देन लभेत, एव' यः एवम् आत्मस्रूप' वेद जानाति स 

कौर ख्यातिं स्लोकः गुणवणन चिन्द्ते लभते। 

१२। जोवप्रवेश' विना सरश्टनं समाव्यमेऽतस्तदेवाग्रे प्रोक्ष 

सम्प्रति प्रवेष्टु: परब्रह्मणो मुख्य' ष्ट कन्तुल' वक्लुमाह तदिति । तत्- 
वश्यमाणममन्तरवःक्येऽवदोत्यं वस्तु--श्राइुः ब्रष्यविदः। ब्रह्मविद्यया 

---ब्रह्म परमात्मा तत् यया वेदाते सा ब्रह्मविद्या तया-- सव्य निरवशेषं 

` मविष्यन्तः भविष्याम इत्येव मनुष्याः यत् मन्यन्ते, किमु तत् ब्रह्म 

अत्, यस्मात् तत् ब्रह्म सव्यम् रभवत् ! 

ब्रह्मानुरूपास्तदुपासकाभविष्यन्ति । ब्रह्म चेदाम्मन्नानेन सब्ध- 

मभवत्, तदा तजन्नानेनोपासकानामपि सर्व्वातता भवितुमहतीति 
 प्रश्नोऽय' (किसु" तत् इति । तदुत्तरेऽभिदधाति--ष्मे रुष्टः प्राक् 

ब्रह्म एव भ्रासोत्, तत् भात्ानम् एव न वस्वन्तरम्-- मरह" व्रह्म भसि 
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ब्रह्माक्मौति स इदः सत्प. भवति तख इन देवाश्च 
नाभूत्या ईशते। आत्मा द्चेषाप्ं स भवति। भय 

योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मौति न स वेद „+ 

यधा पशुरेव स देवानाम् । यथा ह वे वहवः पशवो । 

मनुष्य' भुञ्जारेवमेकेकः पुरषो देवान् भुनक्तेकस्मिनु व 

पशावादौीयमानेऽप्रिय' मवति किमु बहषु तस्मादेषां तनु 

प्रिय यदेतन्मनुष्या विदुः । 

दूति श्रवेत् क्नातवान्। तस्मात् तत् ब्रह्म सन्वेम् श्रभवत्। त्रद्म- 

व्यतिरिक्त' न यतः किञ्चन भासत्; अतस्तत् खयमेव ्रद् ब्रह्मा 

समो ति--चिच्छक्ोर्विषयः। श ब्रह्मास्मीति क्ञानः तस नित्यः न 

तु कालोत्पव्रम्। भवेत् इति कालनिद् एसि च्छकेरभिव्यक्तया रष्या- 

रश्धवुदधिस्धकरणाय। यतो न बस्न्तरम् ्रासोत् यदिद किच्च तत् ̀ 

सन्ध" ब्रह्म खयमभवत् । “नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत" इल्युक्घात्र पुनः 

“तत् सव्यैमभवत्" इत्युक्तिः पृव्यापरविरोधसुद्धावयेत् यदि न सव्वैत 

वेदान्तवाक्यानां समन्वयो घटेत । नामरूपै न चिच्छल्लेरनाममूते, | 

अतो व्याक्ततः सन्धं तत्स्ररूपत्वात् ब्रह्मेति निदः कायकारणयोरनू- 

न्यत्वात् । देवानां मध्ये यः यः तत् तन्र प्रत्यदुष्यत स एव सत् ब्रह्म 

अभवत् तेनैक्यमापत्, तथा ऋषौखणां तथा मनुष्याणं-- यो यस्तत् 

प्रत्यबुध्यत तत् भभवत्। तत् एतत् एव कतक्त्यत्व' पश्यम् ऋषिः 

वामदेवः प्रतिपेदे प्रतिपन्रवान्-अ्रह' मनुः अभवम्, सयः च इति। 

तत् षद" ब्रह्म सन्यभूनानुप्रविष्टम् एतदहं अदिन् कालेवयः एदवेद-- 

भङ" ब्म अखिष्ति, स द्द सव्यै' भवति । तस्य छतार्थस्य अभूत 
लङ्धावामाधाय देवाः न ईशते न समथः भवन्ति, किसुन अरन्धे। 
कथमेव भवति ? डि यस्मात् स एषां सर्वेषाम् एकाकत्वेन श्रासा ` 

भवति । कथमेतदेकासल्वं न देवानां प्रिय" भवति तत्कथयति-- भय 
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ब्रह्मं वाडटमय मासोरटेकमेवं तरेक सन्नं व्यमवत् । 

तच्छयोरूपभेत्यसुजत चवं यान्सं तानि देवता चैबारीन्द्रो 
` वरुणः सोमो सद्र: परव्जन्यो यमो खलुरौशान-इति ) 

तस्मात् ्षवात् पर नास्ति तस्पराद्राह्मणः च्षजियमधस्ता- 
पास्ते राजसूये चच एव तदाणा दधाति सैषा च्षच्रख 

योनियद्ुद्य । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्ै- 
वान्त उपनिग्रडति खां योनिः य उ एन डि्नस्ि 

स्वा स योनिखच्छति स पापोयान् मवति यथा अया. 

सर? डि८सित्वा 1 

अन्धः अरसौ न्यः श्रम् अस्मिडति यः श्रन्धां देवताम् उपास्ते नस 

 . कंद जानाति, यथा पशुः एवः स टृवानाम् । यथा पुनः ब्व; पशव 

 . मनुष्यं मुख्यः पलयेयुः पुष्णोयुः एवम् एककः पुरुषः देवान् सुनि 

पुष्णाति । एकस्मिन् एव पशौ आरोयमाने व्याच्रादिना यमा 

अप्रिय' भवति, किसु बद्षु अप्ियमाणेषु। तस्मात् एषां देवानां 

तत् न प्रिय यत् मनुष्याः एतत् ब्रह्माब्मतच्वं विदुः जानोयुः--तथा 

सति तेषां भो गत्ततेः । 

देवयजनपरवशविभाग उच्यते--ददः चातुव्धर्यम् श्रये एकम् 
व ब्रह्म आसौत् भभिनत्रभावेन 1 "अतएव महामारते- “न विश्ेवो- 

ऽस्ति वर्णनां सव्य ब्राह्ममिद' जगत्। ब्रह्मणा पृव्यैखष्टः हि 

कश्भिवंणतां गतम् ॥» इति । तत् एक सत न व्यभवत॑ं म विभूत- 

वत्, कशे म ्रशक्रोल। ततः तत् ब्रह्म खेयोरूपं प्रणसरपं ततम 
 श्रव्यख्जंत भ्रतियेन खटवान् । यानि एतानि देवतां देवेषु सथा 
वानि--इन्द्रः वरुणः सोमः रुद्रः पव्जन्यः यमः ख्ल्यं ईशानः दरति। ` 
तसात् भतिणयेन खष्टलात. चात. पर अष्टं नं अस्ति---ब्राद्णा- 
नामपि निवरनतुलात.। तस्मात. राजसथे तैय अश्वम् अधस्तात् 
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स नेव व्यभवत् स. विशमसृजत यान्य तानि देव- 
 कछातानि गगण भाख्यायन्तेवसवो रुद्रा भादिस्या विश्वे- 

देवा मस्त इति। 1, 

 . स नैव व्यवभवत् स शौद्रः वगमसुलत पृषणमिय वै 
पुषेय ९ हद सव्वं पुष्यति यदिद किच्च । 

स नेव व्यमवत्तच्छं योरूपमल्यसुजत धन्यं तदेतत् 
चस्य षर यडग्यस्तस्प्रात् घम्धात् पर नासत्यो अवलौ- 

अधःसः सन् ब्राह्मणः--श््रह्मन्' इति ब्रामज्ितः ऋलिक्--उपास्ते-- 

“लवं ब्रह्मासि? प्रत्यु्लरेण । सुतरां तत्रे एव तद्यशः तस्याकनः यशः 

ब्रह्मत्वरूप' दधाति। एवमपि यत. यस्मात. ब्रह्म कछ्रस्यसारएषा 

योनिः उद्खवस्थान" तस्मात यद्यपि राजख्य रजा परमतां खष्टठतां 

गच्छति प्राप्रोति तथापि ग्रन्ततः राजसूययक्नान्त ब्रह्म सेयोनि 

प्रकाशस्थाम' व्राह्मणः पुनः अआखयति। सुतरां यः राजा एन ब्राह्मण 

हिनस्ति न्यग्भावेन पश्यति स स्तां योनिः प्रभवस्थानम् ऋच्छति 

हन्ति! खयांस प्रशस्ततरं दहित्वा यथा तधा स पापौयान् 

भवति। 

स वणणप्रवक्षयिता न एव व्यभवत--क््शे नैवाशक्रोत । स विशं 

देश्यम् श्रजत । यानि रतानि देवजातानि दवजातिमेदाः गणशः 

गण' गणम् श्राख्यायन्ते तानि-- वसवः, रद्राः, अादित्याः बिश्देवाः 

मरतः इति । | | 
स वकप्रवर्तयिता नैव व्यभवत्। स भौदर' पूषण' सेवया पोषकः 

वम् सजत । द्य एथिवोवेपूषा। कथम् ? इय हि इद" सरै 
पुष्यति यत. इदट्' किञ्च । 

स वणोप्रवस्छयिता वणेखजनेन न एव व्यभवत्, तत. तस्मात् खयो- 

खूप' धम्भम् अत्यजत । तत. पतत. चमः यत यस्मात. स्ख 
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यान् बवलौया् समाशणसते धर्मश यथा राज्ञेव ओओ वै 
स ॒धश्ः सत्यं वे तत् तस्मात् सद्यं वदन्तमाहृधन्ध' 
वदतीति घनं वा वदन्त सल्य' वद तीलेवदेावेतदुभव' ` 
मवति । | 

तदेतदृष््म क्षत्र विट. शद्रलदग्निनेव देवेषु ब्रह्मा- 
भवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु चतियेण चवियो बेश्येन वेश्यः 

शरदरेण शट्रसस्मादम्नाषैव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे 
मनुष्येष्वेताभ्या हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत् । अथ योश 
वा अस्प्राह्लोकात् ख' लोकमदृषटा प्रेति स॒ एनमविदितो 
न भुनक्ति यथा वैदोऽननुकरोऽन्यदा कस्मात यदिह वा 
अप्यभेवंविद् महत् पुण्यं कम्म करोति तद्धास्यान्ततः च्षौयत 
एव आत्मानमेव लोकसुपासोत स य आत्मानमेव लोक- 

नियन्तुः च्षज्' नियन्तु, तत. तस्मात. धश्मात पर' न अस्ति अथ 

रान्ना यथा, तथा ध््ेण भवलोयाम् बलोयांसम् भराशंसते जेतुं काम- 
यते। किमसौ धन्मः१ यः एव स ध्मः सत्यम् एव तत्, तस्मात. 

सत्यं वदन्त' जन घं बदति इति, घर्मः वा वदन्त' सलत्य' वदति इति 

राः विवेकिनः । हि यस्मात. चरयोरूप' धन्यम् एव एतत. उभयः 

घधरम-सत्यरूप', तस्मात भवति-- सिद्धयति ध्श्मात्पर' नद्रति। 

ततव. एतत् ब्रह्म चच" विट. शूद्रः चातुत्ैण्य म्, देषेषु अग्निना एव 
ब्रह्म सभवत, मनुष्येषु ब्राह्मणः ब्राह्मणस्रूपेण, क्तियेण क्षत्रियः 
इन्द्रादिदेवाधिष्ठितः, वैश्येन वेश्यः वसुरुद्रादिदेवाधिष्ठितः। शूद्रेण 

ओद्धः परथिव्यधि्ठितः। हि यतः एताभ्याम् भग्निख ब्राह्मणेति 

रूपाभ्यां ब्रह्म भमवत., अतः देवेषु भग्नौ एव मनुष्येषु ब्राह्मे एव 

लोकम् इच्छन्ति। अरय यः पुनः खं लोकम्--" एषोऽस्य परमोलोकःः 

(५२१५) इति-पर' नह्य षटृष्रा भपरोक्षम् भक्तत्वा भस्मषत् 
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मुपास्ते न हास्य कदय स्षोयते अद्प्माहावात्मनो क्दात् 
` कामयते तत्तत् सुजकते। ठ, भा, २।४।९-१५॥ 

` अथो अब वा मात्मा इत्यादि (२।१५) 

१३। आलत्मेबेदमग्र आसौदेकणएव सोऽकामयत 
जायामे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तंमे स्यादथ कम्य कुर्व्वी 
येल्ेतावान् वे कामो नेच्छछश्च नातो भूयो विन्दे ् स्मा- 
प्ये तद्य काकौ कामयते जायामे स्यादय प्रजायेयाय 

लोकात प्रेति, स विदितः सखलोकानभिन्नः एनम. भासमानः न 
भुनक्ि न पालयति । वेदः वा अननृक्तः अनधोलः, इह यत. अन्यत. 

वा क्ष्यादि कर्म तत. अक्त येन स यथा तथा, ्रपि चेत् श्रनेवंविदुः 

महत. पुख्य' कर्म करोति श्रथ तत. पुनः भ्रन्ततः अन्ते शहोयते एव। 

प्रालमानम एव लोकम. उपासोत। सयः भ्राकामम एव लोकम. 

उपास्ते, न पुनः अस्य क्म त्तोयते, भस्प्रात. हि भ्राक्षनः यत. यत. 

का्मयते तत. तत् सुजते लभत । 

शय रयः वा अत्ता इत्यादि (२।१५) 

१३। “सवे नेव रेमे (८।११) इति सामान्यतो यङ्क शेटेव 

विशेषेण प्रदश्यते आत्मेति) शद जायादिक' यत् कश्चन श्यकं श्रमे 

जमग््काले एकः भ्रामा एद ्रासोत्। यदि जाथादिकः सव्य सद्- 

भिख' तत् कुतस्तेषां खतन्यमासोत् १ सख भ्राता अरकामवत--जाया 

मे स्यात्, अथ प्रजायेय प्रजारूपेण उत्पदयेय, विन्त' मे स्यात्, श्रथ कश्च 
कुव्बीय इति एतावान् एव कामः जोकस्याभिलतितदिषयः † ` कथं 
नेतावते।ऽधिकः १ न दच्छन् च एतावानेव भवस्विलि अचिच्छन्रपि, ब 
अलः भूयः अधिकं विन्देत् लमेत, तस्मात् अपि तरिं एतच्िम् काले 
खोवः कामवते--जाया मे स्वात्, अथ प्रजायेय, अय किन्त मेः खक्, 

थ. वायो ङुर््बय इति । यावत् अधि एतेषां जायादौोनाम् एकैकः न 
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वित्तं मे स्यादथ कश कु्व्तींयेति स॒ खावदष्य तेकामेकेक 
न प्राप्रोत्यक्तत्च्रएव तावन्मन्यते तसो क्रत्लता मन- 
एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चचुर्मानुषं वित्त 
चक्षुषा हि तदिन्दते ग्रोच देव ्ोतेण हि तच्छुणो- 

व्याव्मेवाख्य कम्भाऽऽत्मना हि कब करोति स एष पाङ्को 
यन्नः पाङ्कः पशुः पाङ्कः पुरुषः पाङ्गमिद र सव्यं यदिद 
किञ्च तदिद सर्व्व॑माप्रोति य एवं बेट । ३।६।१७ । 

१४। चयं वा इद् नामरूप कमम तेषां नानां 

वागित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्व्वाणि नामान्य॒लिष्ठन्ति । 

 एतदेषा सामेति सव्वनामभिः सममेतदेषां ब्रह्मं त्वि 

सर्व्वाणि नामानि बिभति । 

स प्राप्रोति, तावत् स अक्रत; असमस्तः एव मन्यते ! वस्य क्र्क्ता 

ख धुन: जायादिक' विनापि--भ्रस्य जोवस्य मर्व आसा पतिः 

यजमानः सव्यैविघधकायकरणप्रत त्िसहायलात्, वाक् जाया--मनो- 

ऽनुगामित्वात् वश्याः, प्राणः प्रजा--वाश्चनसाभ्यां चेष्टाया उतृपन्े;, 

ष्क्तुः मानुषः कन्तम् । कथम् ? हि यस्मात् चश्षा तत् वित्तं 
` चिन्दके लमते। - खोतं हि देव वित्तम् । कथम् ? हि यख्ात् 

आल तत् विश्वरूप' बिदाटदिकः खणोति। आत्मा रेष्ठ; एव भरश्य 

लोबस्य कमय} कथम् १? इहि यख्ात् रामना देहेन कश्य करोति। 

स एक पाङ्क्ञः- मन्रादिपच्चभिनिठत्तः--वन्नः, पाङ््क्षः पश्ः-- 

यज्ञोपकरणम्, पाङ ल्लः पुरुषः यच्रानुष्ठाला । किं बहुना यत् शद 

किच तत् स्ये पाङ्क्षम्। य णवं कद ख सव्यम् अप्नोति 

१४. नामरूपकब्यविषयक' तचल विश्चकेणोश्यते चयसिति। 

शरदः जगत् चयं-- नाम रूपः कन्ध । तेषां नान्लाः वाक् इति तत् 
 मामान्धम् एषां नान््रषम् उक्धम्-- व्दाङुलानक्रारष्णम् । लेत् 



३०२ वेदाम्समन्वयः । ( ण्म 

अथ रूपाणां चच रित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्व्वाणि 
रूपा्य॒त्तिष्टन्धं तदेषां सामेति सर्वैरूपैः सममेवदेषां 
ब्रह्मे तरि सर्व्वाणि रूपाणि विभक्तिं । 

अथ क्यणमात्मेलयेतदेषासुक्थमतो हि सव्वाणि 
क्धाणातिषठन्ये तदेषा सामेति सर्व्वैः कम्मभिः 
सममेतदेषां ब्रह्मो तदि सव्वाणि कर्माणि विभत्ति। 
तदैतच्चय सदेकमयमत्माऽऽत्मो एकः सत्रे तन्चव' तदेत- 

दखटत सवेन छत्र प्राणो वा अशत नामरूपे सत्य 

ताभ्यामय प्राणण्कन्नः। उ, आ, ३।६।१-२ । 

प्रतिपादयति--हि यस्मात् तः वाक्सामान्धात् सर्व्वाणि देवदन्त- 

यज्नदकत्तादोनि नामानि उल्तिष्ठन्ति। एतत् वाक्सामान्यम् एषां 

नामविशेषाणां साम। कथम् १ हि यस्मात् एतत् वाक्सामान्यं सर्व्वः 
नामनि समम्--नाममाचेण सम्बन्धवशादस्य । एतत् वाक्सामान्यम् 

एषां नामविशेषाणां ब्रह्म अन्तभावकम् । शि यस्मात् एतत् सर्व्वाणि 

नामानि विभति । 

भथ रूपाणां चक्सुः इति एतत् सामान्यम् एषां रूपाणाम् ऊ भयम् 

अमिधेय'- चन्ञुविं षयत्वेन सव्वेषां ग्रहणात् । तदेव प्रतिपादयति-- 

दियतः अवः चच्चःसामान्धात् सर्व्वाणि रूपाणि उस्िष्ठन्ति। एतत् 
चन्ुःसामान्यम् एषां रूपाणां साम । हि यतः एतत् सर्व्वे; श्यै, 

समम्--रूपमाचेण सम्बन्धवशादस्य । एतत् चचुःसामान्यः रूपाणां 

बरह्म भन्तर्भावकम् । दहि यस्मात् एतत् सन्पैपणि रूपाणि विभर्ति । 
पथ कमणाम चासा शरोरः दति एतत् सामान्यम् एषां कश्- 

शाम् उकथम्--शरोरादेव कणासुल्यानस्योक्षत्वात्। तदेव प्रति- 

पाटयति-दि यतः षतः भावमसामान्यात् सव्वाकि कश्याणि उज्ति- 

छन्ति। एतत् भालमसामान्धम् षां साम । कथम् ? डि यस्मात् 



१५) = प्रक्तिषङ्ली+ इन्श ५. 

` १५। अजामेकां लोहिवशुक्क्ष्णां `: ` 
बद्लौः प्रजाः ख्जमानां सरूपाम् । 

अजोद्धेको जुषमानोऽनुशेते 
जडालयेनां मुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ प्रवे, ४।५ । 

१६ । खभावमेके कवयो वदन्ति 

काल' तथान्यं परिमुद्यमानाः। 

देवस्यैष महिमा तु लक्षे 
येनेद्' भ्राम्यते ब्रह्यचक्रम् ॥ 

एतत् सर्व्वैः कञभिः समम्--कमान्ने ख समब्बन्धवशादस्य । एतत् 

भासमसामान्धम् एषां कड्णां ब्रह्म भरन्लमौवकम् । हि यस्मात् एतत् 
सर्व्वाणि कन््माणि बिभत्तिं। तत् तस्मात् एतत् च्रय' सत्- एकम् ; 
अयम् श्रासमा शरोरम् उ पुनः एकः सन् एतत् चयम्-नामरूपकश्ा- 

-ककल्नादस्य । तत् एतत्-चयाणामेकल्वम् एकस्य ज्रिलम्--भषतम् 

अविनाि। कथम् ? सत्येन छत्रम् ब्रह्मणि विमानाभ्यां नाम- 

रूपाभ्यां व्याप्तम्। एतदेव स्फुटतयोते- प्राणः क्रियाखकः एव 

अर्तम्, नामरूपै- सत्यम्, ताभ्यां नामरूपाभ्यां प्राणः छनः व्यामः । 

१५। पराश्चापराच्च प्रकषति' तदतोत' पर' ब्रह्म च स्फटतयाभि- 

दधाति अनामिति। वच्वौ; प्रजाः खजमानां, सरूपां समानाकारां 

सखखवरूपतया अभिन्नं, लोदहितक्तष्णशक्ताम् तेजो वत्रलस्षणाम्, एकाम् 

अजाम् अपरां प्रक्षतिम् एकः भजः जोवः परा प्रक्षतिः जुषमाणः 

सेवमानः अनुशेते भजते तस्याम् श्रासक्तः सन् तिष्ठते अन्धः श्रजः 

नित्यबुदधः परात्मा भुक्तभोगाम् भुक्ताः पालिताः भोगाः विषयाः यस्याः 

ताम् एनां जाति निरस्तकुह कत्वात् त्यजति तदतोतः सन् तिष्ठति 

नतां जुषत इति भावः| | 

१९ । भगवच्छक्येव जगत् प्रवत्तमानमित्याङ स्वभावमिति। 



ज) 

। ज्रः कालकारो गुलौ स्बबैविद्यः।' ` 

नेशित' कश विवत्ततेह 

` प्रथ्वाप्तैजोऽनिलखानि चिन्म् ॥ 

तत् कम्मक्तत्वा विनिवच्यं भूय- 
स्त्वस्य तत्वेन समेाव्य योगम् । 

एकेन दाभ्यं विभिरष्टभिव्वा 
कालेन चेवात्मगुगेश्च सुच्छेः ॥ 

आरभ्य कम्माणि गुणान्वितानि 

भावांश्च सर्व्वान् विनियोजयेद् यः । 
तेषा मभाव क्रतकम्यनाशः 

कम्मच्चये याति स तत्वतोऽन्यत् ॥ 

एकै परिसुष्यमानाः म्बान्धाः सन्तः जगत्कारणत्वेन खभाव' तथा 

अन्ये काल' वरस्ति। लोके देवस्य परामनः एष महिमा माश 

येन इट्" ब्रह्मचक्रं ब्रह्माण्ड" जगत् श्वाम्यते वह मानम् श्रस्ति। । 

येमेलि । येन परामना हि इट" सव्यम् रातम्, स न्नः त्रान 

सखरूपः--खभावः पुनन तथः; कालकारः कालस्य प्रवत्तकः, गुणो 

कल्याणगुणमम्पत्रः, सन्यविययः सन्ववित् ; येन परासमना ईशित प्रेरितं 

का क्रियामात्रं जगद्मणादिव्ापारः विवत्तते विदिधाकारेण प्रका- 

शत इ खलु । पष्वाएतेजोऽनिलखानि चित्या मसहोमानि सधय 

मेतत् चिग््य' संशयास््द'-- कारत्वेन यत् पूव्यैमुक्घ' तत् मूलकारण 

लेखेनात मो मां सितव्यम् । 

तदेव मोमांसते तदिति भार्येति तत् कर्मी एयिव्यादिकार्यीं 

छता ष्टा विनिवक्यै समालो भूयः पुनः त्वं न भूम्यादिना तच्वश्य 
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तं विश्वरूप भवभूतमीद्धं ` 

रेव' खचित्तस्यमुपास् पृष्वम् ॥ 

स दच्चकालाक्लतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात् प्रपञ्चः परिवक्ततेऽयम् । 
घम्मावदह' पापनुद' भगेण' 

ज्नात्वाव्मस्यमखूत विष्वधाम ५ 

प्व, ६।१--६ । 

धरतच्चस्य श्राकनः एकेन हाभ्यां बिभि: श्रष्टभिः वा कालेम स्ख 
आत्मयुगः च योम समेत्य सम्पादय, गुणाज्वितानि सत्लादिञुणसम्भ- 
सानि कच्ाणि क्रियाः भ्रारभ्य सन्वन् भावान् विषयान् यः चविनियो- 

जयेत् खख -कम्मणि नियोजयेत्, सं तेषाम् अभावे पूव्वौवस्थां प्रापिते 
कर्थक्लये प्रियाविलोपे कतकब्मनाशः कतात्क्रियाश्युपसेारः तत्वतः 
म्यादेः स भरन्यत् विलक्षण याति प्राप्रोति, 

भादिरिति। स श्रादिः, संयोगनिमित्तरेतुः संयोगानां ख्ज्यानां 
निमित्तं हेतुः च निभिसोपादानकारण, तिकालात् अतोतानागत- 
वन्तमानात् परः अतीतः, भरकलः निष्कलः प्रपञ्चातीतः भपि दृष्टः 

 द्रनतिषयः। तं विश्वरूप विश्वाणि रूपाणि अस्य--“रूप' श्प 

प्रतिरूपः इति सखौतन्धायात्-भवभूतम् उत्पत्तिरतुभूतम्, शरद्य 

स्तवनोय' स्वचित्तस्' देवम् उपास यातोति पूर्व्ेणान्वयेन पृव्यै याति 
येष्टलं प्राप्नोति । | 

सद्ति। यस्मात् प्रपञ्चः परिवत्तते विविधाकारं प्राप्नोति 
धम्बोवद'-- घनः भावति पस्माव्, पापनुद्" पापापहन्तर', भगेथम् 

२८९. 
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२०६ वदान्तसमन्वयैः।  [व्न, 

 रि्स्यणम्, भर्त' धिग्वघाम विश्वाधारभूत' य' श्रात्वा पूवम याति 
स व्कालाक्षतिभि, षछन्लः. संसारः संसाराकारेभ्यः कालाक्रारेभ्यः 

परः अन्धः 

ती | । 

पृत्धाध्यायै परा प्रललतिरभिडिताऽकिम् पुनरपरा । पराया यथा परे्ाभित्रल' वखद्पेकध- 

मथापि बहुभवनं द्यते, तथे वापराया अपि ¦ विचित्रवयोभयोः परय भिद्रतमपि समानम् 

तत् कथः परापरेति भित्रा खन्ना? व्वरूपाभिव्यर्तितारतम्येन । वदति यदा गतिः-^म म्रक्ष 

नाप्रश्रम्” (२।५[९८्प]) ईति तदा पराया युगपहिविधविषयश्चाटल्वमपरायाः पुनज्नाटलविरडितत्वं 

सूचितम् । अस्या नैचिवे। यज्श्नानादिकः प्रकटौभवति, तत्तु साचात्परस्येव ग त्वपषाया, परायान्बु 

पुनश्वाममेखिचरपमेव जौवातु। एवः मेदक्षारये सति कथमुभयीो भ॑गवस्प्रज्ञतित्वमभिच्रत्वच्च । 

कोऽय' ईचिचगस्य जनिता १ खयः परएव \ तजज्नानशक्षावसति वैचित्र चिचद्समागमस्य न 

वेष्वातु सम्धावना। यदि ततएव बचिच्राख।गमः, तत् कथ्यः तस्िंसदारी पेऽखम््रतिः ? स्यिरता- 

मावा । वर््थादौनां यदपि वस्त॒मिहस्थिरत्व' भासते लोकी, तथापि चये चशे तैषासुत्प्य- 

मानल" परौ्ातो भवति प्रतिपन्नम् । किमनेन रुषालमेषामायाति १ खाग्मुषात्य' यद्यपि 

स्वेषां बसतूमामविशेषे ख व्ादिगद्णप्रकटनसामर्ै टभ्येत । अतपएंवादड भाष्यकारः--“यज्च 

यदाकना यच म षत्तेते, न तत् सच तत छत्पदयते, यषा सिकताभ्यसेलम् । प्रामुलपक्षेरनम्धतवादु 

तृपन्रमप्यनन्धदेव कारात् कायथमित्यवगसम्यते। यथा च कारण्णं ब्रह्म विषु कारीषं श्वः म 

व्यभिचरति, एव कामपि चिषु कारीषु सत्ल' न व्यभिचरति । एकच एनः सत्वम्, श्रतोऽप्यम- 

ग्पत्व' कारात् कायस्य (२।१।१६) इति । “यएकवर्थो बहधाशक्तियो गादर्णननेकाम् निहिता 

दधाति" (६1) शत्यमया यदुक्रमिड तत् प्रतिपन्नम् । अच शक्तौ विखिषता, <निद्िवार ” इति 

शिश्ेषसेन तडिषिचरतायान्तु यज्ज्ञानादि प्रकाशमानः तत् खय" परात्मग इति सः. ` प्रतीयते, 

खं तन्धमातमनि निरुष्य जमति केवलः शअर्तिवर्वित्रपसक्रामण्ण, षणादिवचितंप जगति निचिप्य 

ओौबातमनि प्न्तन्सेयोलन परस्यैन महिमा । कथ" स एदमकरःदिति जिशासा भूताधेवादि- 
भिना पेच्छके। अतो नास्या अवकाशो वेदान्तेषु । | | 

१। अच परस्य भूतयोनिं नद्धाय ततः एथिव्यादौनां रि्खिलस्य विख च सभावो विना- 

यासेन सिद्धपतौत्याङ ! सम्य तपसा खटः प्रएततिबे्यते । तपौ हि प्रयाखसाध्यम् ; तन्न 

स्वति पराक्मनि, स॒तरां शरथम' जगदुत्प्निमप्रयाससाध्यत्वेनवाक्रोदलिठत् । पञ्चात् किष 

चेदान्तान शछमयमगुखत्य 'तपश्वा चौयते' इन्य दशैस्तौत् ? तपना बहुमवद्धेद बाभिपरेत' तपौ ऽधीनत्व 

मेव परस्याबश्य' क्वीकन्तव्यम् । (क्रानमयं' तस्य तपदति वचनेन तपरससव् खक्पलः चत्, यटा 

तस्य प्राच्य" पुगर्जीविश्वानवत् सङ्ोचविस्तार्मात्मनो न्नापयति। च्रानप्राश्ुग्यख अरम पीयत 

त्ववि पूष्धवदसमन्ञसं स्वरूपखरूधिकोर्मेद साधनेन खर्पाधौगतवप्रथना्स्य । प्रथम खंङ्पस्य 

` अध्य, तेम प्रासुव्यसं च ब्रम उपचय दति नोववत्तसी पवितोपचिभल' दश्चेयति) एव- 
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सग्यवद्ार्थसिंतिः तस बिशेषख' न युज्यते । ल्टत्वाभिमानिनि तन्न् घटते एुनराीपचग्र द्रति ` 

चैत्, तेनापि न दौषपरिहारो ब्रह्मश एवौ पयसो कनात मेद परः ह्य शा ब्ह्मति चेत्, 

स्वषु बैदान्त्वगास्ीत्यद्यते, वेजगत्कारखतवेन म्रह्मणो जिद् शात्, तदिनान्यख्य अट त्वनिधिषाञ्च। 

यत्र च. तद्यमतिरिकखान्छस्य सट,लशङ्गीपतिष्ठते, तव खयद्भेव श्ुतिर्वाक्यान्सरेथ तासप्रुदति। 

यथा हि “नषे किच्चनाय भारत् खल नेवेदमादतमासीौव्” (८।१०) इत्यादौ कलयक्ततदरि शडग" . 

निवारणाय “खोऽञ्न्नचरत्” इव्युक्तया पगारश्रर्याग्धैख ततीऽबादिनां विरुरिरिति भ्यते । 

यथावा “आक्मवेद्दमग्र भासत् प्रुष्रविधः" (८११) इत्यव जौवक्रतखृरिभिरासाय “तद्द् 

तद्यव्याक्लतमासोत्” श्यादिना गुल्यकरेणान्वयान् जौवपरिष्वक्तं: परात्मन् खष्ठखः। अतएव 

भाष्यकार आ “नामर्पयोरपि निन्वद्ध' निरङ्कुश नब्रह्मणीऽन्यत सम्प्रयति। “मनेन जीत 

माव्मगानुप्रविश्य नामद्पे व्याकरवाख्िः दति ब्रद्मकनत्वश्रवणास्। नमु जौवस्यापि प्रयः 

भामक्पविषय' नि््वोँदूत्मस्ति ? वाढसंस्ि भभमेदसव विवचितः। नामक्पनिव्वेहकानिवानादैब 

च खष्टत्वादि ब्रह्मलिङ्गमभिह्ितः भवति (१।३,४ `)” दति) अतएवात्र ब्रह नाम खूममन्नख 

जायते” दरति काव्यं ब्रह्म ततोऽभवदिव्यक्तम् । स्येव कथः वा “तपसा चौयते ब्रह्म" इत्यस्या 

सामस्रस्य' समन्चस भवतीति विवच्म् । नौवानुप्रसेशेन रुष ररिव्यक्तिरिति वेदानस्षमयः। 

जौवबुद्धी न पुशरमन्त' जद्यङ्किरवशेषघारणायीग्यम् । शुरिप्रकाशेन सम क्रमध्रः स तत् धारणा 

विषय करीति, अतस्त नामुपचौयमानवऽपि सखानुभूत्या ब्रह्मश उपचोगमानन्वमुपलब्वतं । वस्तुतस्तु 

स ब्रष्ठोपचौयति किन्ति जौबबुद्धौ रुषटिपरम्पमरया तज्ज्नामखरूपस्य क्रमप्रकाशएव । अतएवाह 

गति; “तपसा चौवते” इति । तपसा--क्रमाभिन्यह्योपचौयमानबत् प्रतीयमानेन श्रनिन-त्रष्म 

उपचीयते दद्धि" गतसिल्युपसखम्यते जवेन । अतएव दि खटादावाव्मनः प्ररुषविघत्वमाडई (८।११) 

गुतिः। | 

२} न खलु वेदान्तेषु जौवौोत्पसिरश्यते, तस्याजत्वमेव खष्यैव प्रखिद्धम्। कथमत्र 

भाष्यकार "भावाः जोवा एति व्याख्यातम् । भावशब्दस्य सत्तामाजाभिधेयतया नौबब्यतिरिक् 

मन्यत् सन्मे" कथ' म तेन ग्ट़ौतम् । “यथाप्र: दद्रा विस्प् न्वद्गा व्य्,चरन्यं बसेवाख्मादाकनः 

स्यं पराणाः सव्व लोकाः सव्व" दैवाः सन्भाशि भूतानि व्य.चचरम्ति” (३।५[५०५]) इतुप्र्या ग 

खौवस्य किन्तद्हि जोवाश्व खर्ववोत्पत्तिः यूयते म जौवात् किन्तहि जौवपरिष्वष्रिति चेत्, 

तथापि नास छया गूयते । वाढम्,“चैतन चेतनानां” (५।६) “मख्ित्रासमनि ... ““सभ्यएत अस्मनानः 
` समर्पिताः” (३।९१) इत्याद्यासु शौनानां बहुत्वमथ च “आात्मबेदमय सीत् पुदषविधः* (८ ११) 

“अनेन जोवेनात्मगारुप्रविश्य” (१२।९) शरत्यायासेकलमस् दश्यते, ततो लीषस्मै कस्य जहभवन 

परास्मन एषेति सिदत्वात् (भावाः जीवा इति व्याख्या न दोकभाक्। शुतिमिमाभेवो दिश 
 आष्यकार आडह-- “यदपि क्चिदस्योत्पन्िप्रलयखवश तदम्यतएवो पाविसन्बन्धात्त तव्यम् । छषा- 

ध्युतृपत्ती चा्ोत्पसिरम्प्रलये च प्रलय इति” (९।३।१७) इति । वस्तुतस्तु पया चाया च प्रक्ततिः 

` परामलोऽभिन्रना दजन गुत्या निदिं, “भाजायमागो बहधा व्यजायव” इति ग्रौवन्यायेन 
बहभषनमेब जमव्याद्यातमिति ज्यम् , | ॑ | 

` 



३०८ वदान्तसमन्वयः । [न्म् अ; 

९। पररापरप्रकतिपरिष्वकता पुरुष इत्यमिधौयतेऽतएवावर रुरिप्रकरयं "दिव्यौ दयम् 

पशवः” (४।८) इति पुरुषादेव प्रागमकादीनामुनपजिसपवपो। त, वेदिकरौव्या सच्चमृतान्तरास- 

गोऽस्य पश्च परिकस्पितम् । किमनेन रुपपरिकल्यमथेति वचं विवच्म् ¦ सन्वातौतः प्रर द्र्य 

यदपि योगप्रलयरौत्या यौ गिजनानुभूती प्रतौतिविषय' भवति, तथापि तदुपल्या वेनानुस्यतः 

` सिति ; अन्यथा तदुपर्दण एव वेदान्तेषु न जातु सम्भवेत् | अतएव शिवसखकूपस्य तस्थ प्ररा- 

परात्मप्रज्ृती निव्यप्रकाशमाभत्व' खप्रकाश्तयानभिधौयते। ततएव ख्ष्वादौ “सदः ब्रह्मास्मि" 

(८१२) दति वेदन" तस्य विकारिल' नापादयति। किमिद ख्वप्रकाशत्वम् ? भहमस्मोत् 

चनस्रेत्, भ वयः खात्मातिरिक्तविषयविक्ञानः विना ऽहमिति व्रिविक्षतया ग्रद्धीतु शकु मः। 

किञ्चास्ति परे तश्िम् खान्मातिरिक्त' विषयज्ातः यैन स्यात्तस्यादमिति ज्ञानः परिस्छटम् १? भसि 

शेत्तेम तस्यामन्त्स्य हानिः! नास्ति चेदमिति च्ानस्य नान्ववकाभ्ः। आत्मानमात्मना 

स जाभाति, ततः पुनरात्ान्तम् तशक्छिशक्तितेचितरयाणां श्ःलत्वात्तखयादमिति ज्ञानमिति वदामः! 

म बयः प्रतिरोधः विनाक्मन्ञ।नवन्तीऽतौ भवेत्तदैव प्ररे तथेति भणित योगिध्रन्यक्तात्मन्नानेन 

प्रतिश्ड्ध' भवति। योगाभिनिवि्टानां समीपतः सव्व तिरोधत्ते, केवलात्न्नानमावः शिष्यति 

ऽदइमक्मीत्याकारेण । तस्ित्रह्सि पुनः क्षव्ववां स्फ, सिंरात्मान्तभ् ततया प्रदशेयति किमासीत् परे 

रुथ्यादौ । .कपपरिकर्पनभितदेव दशयति । नहि चन्दसूरव्यादयक्षैदसू्याद्याकारेण भिव्यकान्ः 

सन्ति, तधा सति तेषामुत्पत्तिकथनः प्रलापणएव स्यात् शुद्धं चिन्प्रातं परब्र्मणि चिदाकारए 

सृणिः नित्यकाल' वितीति वदामः। जौवसत्रिधौ तस्याः शक्िदेचित्रययोगाल् प्रकटनभेव 

काचक्तवम् । “शपः रुपः प्रतिरूपः” (५.९) इदि श्यति; “ङ्प रुपम्” इन्यनेन कालक्षतषरूप- 

प्रकटन" प्रतिरूपः” इत्यनेन चिन््राच्रतद्ा मित्यस्थित्' तत् कारणः दश्यति। यक्तौपजिषदि 

पुरुषशूप' परिकल्पते तत्र “क्प कपः प्रतिरूपः” इन्युभयमेवेकव सा नि्वेश्यति। भल एम 

सञ्भरतान्तरात्मा” दरति निवचन" “एकस्तथा सन्त्रमूतान्तरात्मा रुप रूप' प्रतिकपौ विश्च” (५।६) 

बूत्यनयान्वय' सूचयति । कथमेव करातौति जिन्चासा निष्फला, यतौ भवति हेकःःर्जतैर्नां 

कार्य्याणां दर््नेम टखगतीतानां कारणानां प्रततिः) भअतणद हि माघनकाले "तलाम्" इति 

प्रक्रमात् (९।४[२३०प्र]) काच्छलयेन तस्थाप्रयम्भाञतया स्थापनेन वा सााद्रद्रादृणनम् । ततश्च च 

पुरंषादग्न्यादुपरत्पसतिकधनान्तर' “पुरुषएवेद' विश्वम्” इत्युक्वा सव्व" ब्रहम स्छन्तभुय दि तद रनेना- 

विद्याग्रस्धिच्छेदनसुपदिश्ति। 

४ 'तसखादा एतख्मादाव्ममःः क्र्यव ^तदतत्पदयोः परो चापरो चपरयो्रदह्मजौवपरल्म्' इति 

जिर्णीय निताचतग्ज्ह्मसुबविवरतौ यदुक्त --“अगर्डायस्येव पुरुषा पयय वसाथित्वेन प्रल्तौ पनिषदः- 

कैवलखरूष्टिपरतवं परुषा परत्वायो गात्, रं शात् प्रषठत्तामेव जगतिः मानान्तरेण निङदौक्तासुषा- 

दायानाथासेनात्मतस्ल' बोधयितुमन्दर्डाये पुरस्कुत्ये --प्रवर्तितलात्, वद्यपि केवलादैव इंशाच्जमत्- 

 मव्रततिमेवात, तधापौहशस्यापि भूमाधिष्टानकत्वेन भूमः सख्छादिमूललवात् तमेत भूमानम् जौवेश्वाश्रय- 

मग्वग्टायमू तमायिव्य सष्टिमवलम्नातमतस्व' पुरुणायपय्यवस्षायौद् निरूपितमिति विषेक्षव्यम्” 

 असि,-सन् घाधु ! तदवातासन्लनौीयम् । 1 



४ प्रक्ततिवल्लो । ३०५ 
५। “सोऽकामयत' (बहुस्यां प्रजायेय 'तपौऽतप्यतः इत्यादिक परात्मनः काले छरवमि. 

लाः, बहभवम", पयथालो चनश्वाभिधाय तच्िन् तिकारमापादयति। वदि चेत् माथिकमेतत् 

सत्व, तदपि रद्स्यान्तरमुहाचयति, यदर्धोद्ाटने विफनप्रयास् एव भवेः। न खलु अजगत् 

तत्क्रियाग्र्तिमनपेच्योदरेति। क्रियाशक्तेः काख्षस्याभ्य दयः (८१६) असु1ल्यानेनाख परात्म- 

क्रियाप्रकाशो भवतिं सुतराम् “अकामयत खयोः प्रजारैयः (अतप्यतः इत्यादिकः तदैव 

मृचयति। वह्मवनन्ाव्मनि विद्यमानः नामरूपयोव्यं क्ीकरयम् । अतएव भूमलं तख युतौ 

प्रसिद्धम् । तयीव्यक्रीभवनन्तु न ततः खातन्तमुद्गावयतौति तदनुप्रवेशनिवचनमन्तरडधिद्मा- 

मख । एवमनुप्रवेगेऽपि दश्यमानेऽदश्यमानत्वेन वचनौधेऽनिन्तवनौयलेम, आगितेऽनायितत्वेन 

स)ऽतिष्ठत् । भवत तावत्तत्तथा । “विन्नानञ्चाविक्रानच् सत्यञ्चागृतञ्च” इति म् घटते तखिम् । 

घटते पुमववतृक्रमेण--भविक्नाने विज्ञानम्, अन्ते सत्यमिति । अचेतनानां चेलमवत् क्रिया 

तदधिष्टानेन, अस्थिराणासस्थिरतवेऽपि कपान्तरेख स्थितिस्तत्सत्तामूलकलेम । 

६। “च्य॑वताश्द्" नामरूप कमी” (८१४) इत्यत्र जगति प्रा्यतेनं प्रकाशमाना क्रियाशक्ति 

च्यते । तच सन्दे उपतिष््ते “परास्य शिविविधेव गूयते खाभाविकौ ज्नानबलक्रिया च” 

(६।११) इति क्रियात्वेन यस्या उङ्गखी सेषा नेव । परन्तु “निष्कलः निष्ियि' शान्तम्” (६।१२) 

कल्य क्रियाविरद्ितल श्वगणात् (अस्य शकिः इति भेदमोक्तेयनेय खङूपमूता किन्तु मायिकौति 

भवितुसनर्ति। शक्ता क्रिया, सतु परात्मा स्वयः निष्विय इति सिञ्वान्तसगु्त्य क्रियाया जग- 

च्रिष्टत्वसिति “वयः वा नामरूप कश्य इति प्रतिपादयति। यद्येवं यद्वोक्त' “तदाव्ान स्वय- 

मुक्त । तस्मात्तत् सुक्ततसुच्यत इति” तन्न सिद्धयति । निष्कः कथमात्मान" कर्णु" शकु यात्, 

सुक्लतनामभाजनः वा स्यात् । सक्रियत्वेऽपि शान्तत्वेन यदि नि्ष्कि,यतलः सम्भवति खयविधतरद्न- 

शन्यत्वात् तदव परे नान्यस्मिन् । भरनन्तशतस्तरङ्वज्नितलेऽपि ततः क्रियासंक्रमगेन तच्वनित- 

चाश्नल्य' अगति प्रकाशतः, सुतरां तदवधिक्ल्य चय" वा इद नाम रूपः कश्मः। तरङ्ग्वच्नितानन्त- 

अक्िसभिप्रेल्य निष्कलः निकि,य' शान्तम्” ^“तदास्मामः खयमकुरुत” इत्य भयः सिद्धति । 

७प८। सप्तमे (७) सन्वातीतञ्चतन्यः परात्मा एक एवासीत्, यदिदं किञ् दश्यते तत्ततोऽभरदिति 

सव्धलमानुमो दित" रसुव्यमिदमार्िलय सटखिप्रकरण' न्धयघ्रात् । नम पुनः श्ितिग्थानमनुद्धय जौष- 

्यागसः सखम्भरवलत्यतस्तदुद्रावमात् प्राग्व पां सृच्छोपदानम्; तजः, प्रथिवोम्, भप्रश्च लोकतया 

सौऽरुजदितुप्रक्षिः। एव" विषयसज्ज नानन्तर विप्रयभशाविन विचिः स तेषु प्रथमाग्योऽब्रय- 

एवोदभावयत् । एष" विषयविषषयिणानिवतमकच स्थितिजौँवबुद्धौ जगत्प्रीडाखन', शकोशनेशा- 

भिन्रल' भगवच्छक्षिङपत्वश्च दयति । विषयविषणारेव' निव्ययोममनुभूय जौवसख शसीरुन्दरिय- 

यच्ेन प्रथमत पव वक्नसुपलभ्यते । शरौरस्यौष्णापगमे वाक्शक्त : पुमःस्फ्रसासम्भावना तिरी, 

अतो बागिन्दरियखाग्मिदेवतलवेन निर्णोतिः । प्राणेद्धियस्य वायुः; चरि न्द्रियस्थादित्यः, यवशेन्दरियस्य 

दिक् इ्यादयः सम्बन्धा; प्रव्यच्चैणी पलभ्या इति वधोक्तौ खामाविकलत्वभेव दश्यते । पशभ्यः परुष. 

एवैषा प्रकाशः स्याटतर इति तन्मिस षुामादरेष्पाप्मसत्रिवेशवर्पम' म चवम् । भअच्रपानादिनिषये 

यतकिद्धष्धो ष तत्खाभाविकक्रममपेत्तय ब । प्धियाखामाकापेचितल्माननस्ते षा परात्मापेचिलं 



दै £- वेदान्तसमग्बवः । ५ | ५ 

सुस्प्टमुज्ञम् । रुष्टिप्रकरये जायदवखायाः प्रा्रान्यात् ब्रमग्रखुश्चपिणितख वतन्धश्यावीनह्न खः 

अष्टमे (८) पगरिद' येजु खावधारणायोदाइरेग्यम्--^पनमनः पुमरायुं आगन् पुमः प्रषः 

पुगन्पन्मा म आगन् एगखन्ः पुनः सोच" म॒ आगन्” (४।१।१५) इति) प्रतिदिन" खपती मन- 

आदयोऽपक्रामन्ति ( य, प, वा, ३।२।२।२९ ) ; पूर््योदशे एगनेवीमूताम्त प्रविशन्तीति निन्य. 

प्रक्रियाऽऽदिव्यादवो पकललभ्यतदति निदयद्रदिक्रियाद्मोतनाग्र त" ब्र्मासतयाचीपदिश्वि।. 

<--१२। मवमे (९) पुनस्तं ज्रलत्वतोऽप) -पश्ात्रव्योन्पति५र् हतया प्रत्यभावयन्धवान्यथा प्रति 

पादनादिति चैत्, ̂ रकेन श्राग्वां चिभिरहटनभि्गा (८।१६) इत्य ह्या न्नातन्व नास्य वाट ूनिन्बैन्धः । 

दशमे (१०) ख्यौः खषटिविसतारः खषर्भोगमिषयत्वात् नौवस्य च भीर्षत्वादिल्याकरे मतिमादितम् । 

न खण परमातमसम्बन्धं विना भवितुमरडति सेल्यारन्ध्र वदं स्यशटसुक्म् । अवापि तेजस्तव 

प्राषान्धं ख्यते । अन्धद्यत् पपून्धमुक्तः तेनेव खखम् । एकादशे (११) पुनराम्ननः (सोऽहमजिः 

दूति च्रानः ब्रह्मणः "अह ब्रह्मासि ऋति कजिन म विरुहपतेऽस्यापूरत्वात् । कथ' ज्नायतेऽ्यमपृ 

दति। “भच्मात् सबस्मात् सन्भान् पाप्म उषेत्” “मचय: सत्ररतानरृजत” इति पापविद्धलात् 

पापपरहरेषाडत वलाभात् । एकस्यात्मनो देघाभवन' स््पुस्वं नेति तयोरखष्डल' प्रतिपादयति । 

यद्व नामङूपनव्याकरण' न॒ तत् पराकव्मगिरप्रेलमिति भ्यम् । दादश (१२) “अद ब्रह्मास्मि" इति 

शरान" (अवेत्' इति क्रियया ग आतु कलै समुत्पन्नमिति बौध्यम् । खप्रकाश्रस्य तस्य खश्िन् खस्य 

निन्धप्रकाश्रस्व सिद्धयति नौवबुञ्चयपेत्तया सन्वव वेदान्तेष्वेदविधाः प्रयोगा इतिन कीऽपि 

दषः! “अहमस्मि इवि ज्रानस्यान्तभूत' ज्ञानठेचिव्रयामिति ततूप्रकाशएव “तत् सब्धैसमवत्” 
इति वचनस्ब्, मूलम् । “कि पुनस्तत् कके यत् प्रागुतूपत्तरीश्ररन्नानखय विषयो भवतीति) 

त्वान्यलामभ्यामनिन्यचनीये नामरूपे भन्याक्षते व्याविकौर्षिते दरति ब्रूमः” (१।१।५) दति भाधकारी- 

किदेव दशेयति। “यस & सव्येविषयावभासलचष्ड' श्रान' नित्यमसि” तख पुमन्नानावभाखं 

तरैचिक विना किं वाऽन्धत् मवितुमर्ति। नीबबुद्धौ तदव यदा तनोति परात्मा वदाङ्ष्टिः 

प्रवत्तैते। स पुमर्ञौवः प्रतिबुद्धः कारन तेनानिन्र सन्वमात्मानच पश्रत्यतरएवोक्म्-रवुबी 

टैवानां प्रत्यब्रुष्यत स एव तदभवत् तथा कषौखां तथा मनुष्यायाम्” इति ¦ दैवेषु 4 अदिषरय- 

विमागः--“प्रजया पश्रलिवुं ्मव्चंसा सुवगं लौके" (ते, चा, १।२।१) “तत्रापि च विैषौऽक्ि 

दिवि नीवोचमष्यनाः” (अनु, गौ, १७।४१) इत्यादीनां मूलम् । चग्यीस्य सत्यस्य चेकल्व--“एकस्य 

स्थस्य भिविधौपाधियोगादिविधाकारेख प्रकाथो ध्मः” (३।२. [१६५य्]) इति यत् पव्यमुकतः न 

तेन विङङ्जपते । । 

१६१६ । अयोदेशे (१३) रुकामत्मास्ननः प्रदश्यै कऋचमन्धानपेचय्या स्यात्त श्रतृख्धत' 

शेव दकयति । बाद्मनक्लोत्पत्रेन मयमेन लगन्धबलः चद्ठुषा भगवं चरपद्न, योचेष्य तद्गुषत्रकन- 

खव, कातेन च.ततृकश्मालुडाबमपदरति तद्य सव्यबिधविषयानिलाषभिव्याणङ्कारिकरोत्या भवति 

५सन एवास्याव्मा बालाया” इ्धादि । चतुरे (१४) नामरूप कश्ति तच्छकय' .वबिहणौति॥ 

कणिन्द्रिवयोमान्नाखः ह अर्रिन्द्रियथोकादर पस्य, देषयोगा्च कर्शनो मवस्यमिन्यश्िरिति | तेरे 

, त्वया भाक्र्यः द्डितित्र पाक्ारि। क + शि न्धम्, भती नामक्षपराकषक- [1 हि 
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रायनितयसिव्छयाऽऽचछातम्, कणौ पनः प्राणः, ततरमं नामदपाकषकानां वेष्टोतूपतेः। नामक्पे 

एष्दरियगीचरे पराषप्त ताभां पर्छननः। योऽसौ प्रच्छदः छ एव निदयदयखयम् । यजन् सन्धेमन्त- ` 

भृत तदेव दृद्रेति गानादिषु यद्यदनर्मावक' तत््द्मतवा दरम् । पञ्चते (१५) रषयेवामवाने९* 
वाग मूख" चिलेगोकषम्। बत् पुनः सव्धेमनमभूःय विद्यमान" लदगश्न.। भतीऽममौवकल- 
मशुखलीक्षः “ठद्टौतमेतत् परमन्तु बृद्म तक्यम्” (१२।९१) एति । मी्र्जौवख, भीख 

प्रहे, पररितुः पराषषनो म दृद्मपप्रदितमार्गेख सब्धानर्मावके गदं कलम् । ““बिषिष 

मश्ममेतत् शरतपा भीम्ये भोग्यख, जीवे भोग्यख लौवग्य च, भीग्यखय जौगख्य च पराति, 

रष्मि तु सम्बेषामिदयनतकौवनप्रक्रिया व्यक्ञीभविष्यति व्वबह्याम् । रीडर (१९) शभादकाला- 

दिक्ष' न लगत्कारण' किन तत्कियाशक्या प्रोडूतमिति निौया्ालरषखवानां संख्याया 

अनिव्यलख्ाख्याय जौ वदबुङिमेदासथा प्रती तिम॑दवीति ध्वनितम् । तत् परतष्ठपेकभेव कालारदरत्ः, 

तदैव क" निवीजयति, तेनेव सनै" विवर्तते, तत्कियाययुपसंहारे तदव समविलसशमितुपप- 

खभ शयत्र समाषात् प्रदर्शितम् । 

दति प्रकरतिवल्लौ अष्टमोऽध्यायः । 



नवमोऽध्यायः । 
देवतावज्ली। 

१। सुषेणा च. भारदाजः गेव्यश्च स्न्यस्तामः 
` सोय्यायमी च गार्य: कौशल्य शचा्वलायनो भार्गवो वैदभमिं 

कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर' ब्रह्मा- 
न्वेषमाणाएष ह वे तत् सव्वं वच्यतीति ते ह समित् 
पाणयो भगवन्तं पिप्पलादसमुपसन्नाः। 

तान् इ ऋषिरुवाच भुय एव॒ तपसा ब्रह्मचर्य्येग 
श्द्वया संबत्सर संवतस्यथ यथाकामं प्रश्नान् पुच्छय यदि 

विन्नास्यामः सव्वं ह वो वक्ताम इति । 

श्रादित्यादयो वेदिकदेवा एवोषनिषदि गण्यन्ते न पुनः पीरा- 

णिकाः। तत्तदेवेषु ब्रह्महृष्टिः, तेषां सष्टायत्व', तेषां परस्पर सम्बन्ध - 

खास्िवध्याये द्यन्त । न कुजचित् ब्रह्म त्वमिति पदेन मम्बुध्वते। 

प्राणादिषु तदन्तर्भावकल' पश्यता त्वत्पदैन स्ुतिददिकरोत्यनुसरण- 

मातरम् । बैदबेदान्तयोरेकत्वे पुराण्स्याभ्युदयः। तत्रास्या बदल 

प्रचारः। ग्वेताश्वतरोपनिषदि लम्पदस्य प्रयोगो लोलामयलेनञ, न 
पुनब्रद्मणि सर्व्वातोते, तत्र तद सम्भवात् । 

१। आदित्यं चन्द्रश्च प्रथमः देवतया ग्टह्नात्याख्यायिकयारभ्य। 

भारदाजः भरदाजस्यापत्यं सुकेशा च, गव्यः शिबैरपत्यः सत्यकामः च, 

सौखायणो--सौयायणिः- सूयस्यापत्य' गाग्यंः गगगोदोत्पस्रः, श्रा्ठ- 

लायन; भ्र्लस्याधत्य' कौशल्यः, भार्गवः गोरपत्यं हैदभिः, कात्या- 
यनः कलस्यापत्यं कवन्धो, ते एते ब्रह्मपराः वेदपरायणणः ब्रह्मनिष्ठाः 

 षेदनिष्ठा; पर ब्रह्म अन्वेधमाणाः, तदधिगमाय--एष पुम; तत् स्वै 
वच्यति इति समित्पाणयः भगवन्त पिप्पलादम् उपसनब्राः उपजग्मुः 

तान् उपसन्नान् स पिष्यलादः पुन; उवाच-भूयः एब पुनश्व 



श्न अ। 1 

तद्धी स होवाच ० .श्रदाङामो बे प्रजापततिः 

प्वेखेतौ मे बहधा प्रजाः करिष्य इति । व 
आदित्यो इवे प्रायो रयिरेव चद्ध्रमा रयिर्वा एतत् 

सत्यै यनपृतच्चामृतश्च तस्प्राग्पू्तिरेष रयिः । . 
धादित्य उदयन् यत् प्राच्ौं दिश प्रविशति तैन 

प्राच्यान् प्राणथानुभ्मिषु सच्िघतते। यहच्धिशां यत् प्रतीची 
यदुदौचौ यदधो यदुं खदन्तरा दिशो यत् सब्वे प्रका- 
यति तेन सर्व्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्रिधन्ते। | 

लप, ब्रह्मचय्वं ख, हया संवतृखर संववत्सरकाणः संवकृश्वथ सम्यम्- 

खरु्चग्रषापराः सन्तः वत्खथय । यथाकाम यौ यच कामः लम् 

अनतिक्रम्य पशाम् इच्छथ, यदि विन्नाख्यामः सत्प" सनः बः युश्षभ्यम् 

. चच्छामरः इतिः। 

अथ अमन्दः कात्यायनः कवम्भौ उपेत्य पद्रच्छ--हे भगवन्, इमाः 
प्रजाः कुतः पुनः प्रजायन्त इति। 

ख पिष्यसादः तच्छ एष्टवते उवाच- ख प्रजापसिः पुनः प्रजाकाम 

सपः अतप्यत, सख तथः तका, स रयिः च प्राशष' च मिथन इन्दम् 

 उत्पादयते उत्पादितवान् । कथम् १. एतौ मे बहुः प्रजाः करि- 
ऋते षतसि। 

केसे? प्राशः पुनः सादिल्यः, रविः एव चश्धरमाः। एतत् सन्य 

शक् मूः ख रमूं च. तत् व रथिः नम् । लन्मात् मू 
 श्थिः। च र 

भव. च्डिसखः उदयम्, उदष्छभ् यत् बच्छ दिश परवि्ति तेन 
४.2. † 



व. 

२१४. १ बेदान्तसमनम्बयः |  [{[रभब। 

स एष वेष्वानरो विष्वरूपः प्राशोऽभ्निरुदयते । तदै 

तरचाऽभ्युक्षम् । 

विश्वरूप इरिण' जातवेदसं 

परायण च्योतिरेकं तपन्तम् । 

सहस्ररश्मिः शतधा वत्तमानः 
प्राणः प्रजानामुदयल्येष सूय्धः ॥ 

प्र, १।१- ८ । 

 २। भथ डेन" भागवो बैदभिः प्रपच्छ । भगवन्, 
कत्येव देवाः पुजा विधारयन्ते कतर एतत् पुकाशयते कः 
पुनरेषां बरिष्ठ इति । 

प्राच्यान् तदहिम्भमतान् प्राखान् प्राशिनः रभ्िषु सकिरणेषु सञ्िघन्ते 

अआमभरूतान् करोति यत् स दच्तिणां, यत् स प्रतो, यत् स 

उदटोचौ, यत् स प्रधः, यत् स ऊषु, यत् स श्रस्तरा दिश; कोदिश्च 

अवान्तरदिशः, यत् च स अ्रन्यत् सव्यै' प्रविशति, तत् सव्य" प्रकाणयनि 

तेन सर्व्वान् सव्यैदिक्ख्ान् प्राणान् प्राणिनः स रग्िषु सज्िधन्ते "म 

भूतान् करोति। 

स रणष प्राशः भादित्यरूपो दैष्वानरः सव्यात्ा, विष्ठरूपः विण्वानि 

रूपाणि यस्िम्, भग्नः उ्वलनः--राचौ तस्मिन् निहिततेजसत्वात्- 

उदयते तत् एतत् वस्तु ऋचा मन्वेग अभ्युक्तम् । 

सद्धखररभ्िः, शतधा वत्तं मानः, प्रजानां प्राणः य एष सख 

खटेति, तं विश्वश्प' सव्यैरूपः, दरिण' रश्मिमन्तं, जातवेदसं 

सच्छातप्रभ्नानं, परायणं सव्यैप्रालाखय', ज्यो तिरेक सव्येप्राणिनां च 

भलमददितीय', तपन्तः तापक्तियां कुब्याश' वदन्ति । 9 
, २। भ्रय अनन्तरम् रन पिष्पखाद' सुनः भागेवः वेदिं 

+| 



श्ल च} 

तद्ये स होवाचाकाोड वा पष ददो वायुरम्निरापः 

पृथिवौ वाख्ननश्चचुः चोचञ्च । ते पृकाश्ामिवदन्ि वथ 

मेतदाणमवषटम्य विधारयामः । = ` ` 

तान् वरिष्िः पाण उवाच मा मोहमापद्यधाऽह- 

मेवेतत् पश्चधात्मान' पृविभच्येतदाणशमवष्टभ्य विधारया- 
मौति। 

तेऽश्रदधाना बभूवुः । सोऽभिमानादृह्ं मुत््रामत दव 
तस्मिचरुत्क्रामलधेतरे सव्यं णएवोत्क्रामन्ते तस्पि५ख 
पृतिष्टमाने सव्वेएव पूातिष्टन्ते । तद्यथा मक्षिका मधु- 
पृष्टवान् । ई भगवन्, कति एव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतरः एतत् 
शरोद' प्रकाशयते, कः पुनः एषां वरिष्ठः खष्ठः इति। 

तख वैदभये स पिप्पलादः उवाच--अकाशः पुनः एष देवः । 

न केवलमाकाशः किम्तहि--वायुः, भम्मिः, रापः, एथिको-इति 

पञ्चभूतानि ; वाक्, मनः, चच्ुः खोष्रःच। ते देवा; प्रकाश्य ख- 

सामष्यम् पाविष्कुत्य भभिवदम्ति--वयम् एतत् वाण' शरोरम् भवष्टम्ब 
अशिथिलमातेन अवर्ष्य विधारयामः 1 | 

वरिष्ठः मुख्यः प्राणः तान् उवाच- मा मोहम् भाप हधाभि- 

मान" मा कुरुत। दम् एव एतत् वागादिरूपैण पच्चधा भासमानः ` | 

 विभच्चं एतत् बाण शर! रम् अवष्टभ्य भगिधिलमाष्रेन भवरष्य- विधा- 

रयाभि इति । स । 

तै वागादयः भरखदधानाः भप्रत्ययवन्तः वभूवुः। स सुख्यप्राशः 

अभिमानात् ऊष म् उतक्रामते व । तस्मिन् उतृक्रामति इतरे सर्व 
 हत्रामन्ते, तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सव्ये एव प्रातिष्ठन्त । तत् यथा 

` उतूङ्रामन्त' मघुकरराजानः' प्रति सव्या; एव मिका; खतृक्रामन्तं , ` 
॥, 



` करराजानमुतक्रानन्तं सरव्वाीपवोत्क्रान्ते वरि चूतिष्ठ- 

 _. . भाने सर्व्वां पवर धातिं्न्य पवं वाङ्यनश्चचःशोतच्च ते 

पीताः पां स्तुवन्ति + 

एषोऽग्निसलपलयेव सुध्थ एत पर्छन्धी मघवानेष वावु 

शेव धुविवौ रथिर्हवः सदसच्चाख्तः च यत् । 

 अराडूव रथनाभौ पुखे सव्यै पुति्ठितम् । 
ऋचो यर्घषि सामानि यन्नः चच" ब्रह्म च ॥ 

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । 

तुम्बं प्राशः प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राक 

पुतितिष्टसि ॥ 

तख्िन् च सुकररा्चि प्रतिष्ठमाने सव्यथाः एव प्रातिष्ठन्त „ रवः 

 कष्टान्ताठुसरद्ेन वाक्, ममः, चः, यो" च ते प्रोताः च्धानाः 

प्रां सखुवन्ति । | 

रष प्राशः अग्निः सन् तपति, एष प्राणः सूः, र आणः 
पव्जन्धः, एकव प्राणः मघवान् इन्द्रः, एष प्राणः वायुः; तज्षत्कर्य 

“ निव्यैहति ! एथिवौ, देव; रयिः, यत् सत् सूर्त॑म् भसत् भमूर्तम् 
भर्तः च--तत् सन्यैम् एष प्राः एव । 

रथनाभौ अलः दव, प्राणे ऋचः, यजंषि, सामानि, यन्नः 
सब्येस्व पालयिढः, ब्रह्म च यच्रादिकद्धकनतं सनव प्रतिहितब् ! † 

। लम् दव प्रब्रापतिः मर्भे षरि, प्रतिजायसे पितुः नाहुः क 
| ` परतररूपः सत् ्ायचे। यः तव॑ प्राः चक्षुरादिभिः प्रतितिहन्ि, हे 
ˆ भरौ, इमाः प्रजाः तचे तुभ्यं बलि" इरन्ति} न क 

न 



देवानामसि बद्धितमः पितुर. पृयमा खधा 1; = 
 ऋषोखां चरितं सरत्यमधरव्वाङ्धिरस्रा मसि ॥ 

इन्द्रस्व एण सजसा सद्रोऽसि परिरच्िता । 
 त्वमन्तरिचे चरसि सुय्यस्त्व ज्योतिषाम्यतिः॥ वि 

यदा वमभिवषेष्यधेमाः पायते प॒जाः। 
आनन्दरूपास्िष्ठन्ति कामायात्र' भविष्यतीति ॥ 
व्राल्यस्त्व पाशे कक्टषिरत्ता विश्वस्य सत्परतिः। 
वयमाद्यस्य दातारः पिता लवं मातरिश्वनः ॥.. ` 
याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोते या च चचुषि। 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमौः ॥ 

त्व' देवानां वच्चितमः चे ्ठाग्निः भसि ; पितृां प्रवमा खधा-- 

देवानामग्रे नान्दोमुखश्राहे टदोयमान प्रथमम् भनम्-- महर्षीणाम् 
अधरव्वाङ्किरसां सत्वं चरितम् भसि। 

डे प्राण, त्वम् इन्दः, त्वः तेजसा परिरलिता परिपाशक्षः र्दः 

भसि, लम् अन्तरिते चरसि, लं ज्योतिषां पतिः सूः । 

प्राश, यदा लम् अभिव्षंसि तदा इमाः ते तव प्रजाः-- कामाय 

अभिलाषाय यथेटभिति यावत् भत्र भविष्यति इति--भानन्द्शूपाः 

शुखं प्राप्ता इवं तिष्टन्ति । | क 

दे प्राश, तव॑व्रात्यः--प्रथमञलात् संस्कन्तुरमावादसंरततः- खमा- 

` वतः शः, एकश्टषिः--भघव्यैां प्रसिष्ठः एकर्षिनामा अग्निः, विष्य 

असा मोक्ता, सत्पतिः । वयम् भ्रादयस्य श्दनोयश्व ङातारः, मात- 

विश्नः वायोः ल पिता। 4. 

याचवाचि, याचो, याच च्छति, याच मभसि ष तवं 
सन्ना सविच्छिा प्रतिष्ठिला तां तनं पवां भाम्तां कुर, 

 इत्क्रमोः ना खत्नान्लो भूः । . = 



क्श्ट ` बेदागनसमन्वयः । ` (स्न) 

प्रशस्ये वशे सव्वं विदिषे यत् प्रतिष्ठितम् । 

मातेव पुरान् रत्षख ओरोख्च प्रजाश्च विधेडिन डइति॥ 

प्र २।१- १३२) 

३। अथ डेन कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन् 
कुतएष प्राणो जायते कथमायाल्यस्मिन्छरौरे भदान 

वा प्रविभज्य कथ प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथ' वाद्य 

ममिधघन्ते कथमध्याद्ममिति । 

तस्मै स होवाचातिपृश्रान् पृच्छसि, ब्ह्धिष्ठो- 
सौति तस्मात्तेऽद्' ्वोमि । 

भत्मनएष पाणो जायते यथेषा पुरुषे छाचैतस्मि- 
त्रेतदातत' मनोक्लतेनायायस्मिञ्छरोरे । 

 चिदिषे ढतीयस्यां दिवि यत् इद" प्रतिष्ठितः तत् सम्य प्रास्य 

वे। हे प्राण, माता इव पुरान् अस्मान् त्वं रक्ख, योः भियः च 

प्रन्नां च नः अस्मभ्यं विदि विधत्ख। । 

२। भथ अनन्तर" पुन; एन पिप्पलादम् श्राश्वलायनः -कौश्श्यः 

प्रप्रश्छ पृष्टवान् हे भगवन्, एष प्राणः कुतः जायते ! षद्िम् 
शरोरे कथम् भरायाति ? भामानः वा प्रविभज्य कथ प्रतिहते प्रति- 

तिष्ठति ? कैन दल्तिविशेषेख उत्क्रमते देष्ात् निगेच्छति? कष" 

वाद्यम् अभिघन्ते धारयति ? कथम् भ्रष्यासं धारयति ? | 

ख पिष्पलादः तस्मै एष्टवते पुनः उवाच-भतिप्रञ्ान् विषमप्रश्रान् 

प्राणस्य दुव्िन्नेयत्वात्-एरच्छसि। त ब्रह्धिष्ठः भसि दइति। 
तस््रात् ते तुभ्यम् भह" त्रवोमि। यद्यत्रद्धिष्ठः सन्नेव" दुख्िश्चेय' प्रञ्ज- 

 मकार्षोः, चवशानधिकारिल्वात् नाष" तदुल्तरमदामिति भावः। 
सालनः परास्नः एव. प्राणः जायते। यथा परुषे एत्रा शया, 

शः 
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यथा सषाड़ वाधिक्ततान् विनियुङ्के एतान् यामा- 
नेतान् यामानधितिष्ठस्ेलेबमेवेष पाण इतराम् पाशान् 
पथक् पुथगेव सच्चिधस । | 

पायपस्थेऽपान' चक्चःणोते सुखनासिकाभ्यां पाशः 
खय पातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष शछेतद्ुतमत्त 
सम' नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति । 

इदि छेष भात्मा। भवेतदेकशत' नाङौनां तासां 
शतं शतमेकेकस्यां हासप्तिर्दासप्ततिः पुतिशाखानाडौ 
सहखाणि भवन्दयासु व्यानञ्चरति । 

तथा एतस्मिन् परामनि एतत् प्रागतस्वम् राततं विसतुतम् । मनोक्षतेन 

मनः कछतेन सङ्कल्पेन-परामेच्छया--शरस्मिन् शरोरे भरायाति। 

सस््राट. एव यथा एतान् ग्रामान् एतान् ग्रामान् अधितिष्टश्च इति 

्रधिक्लतान् भ्रधिकारिपुरुषान् विनियुक्तं एवम् एव एष परासमः 

उद्धुतः प्राणः इतरान् तदधोनान् प्राणान् चक्ुरादोन् एरथक् णथक् एव 

सन्निधं नियुङ्क्त । 

तेषां खानानि निदि शति--पायुपस्े भ्रपान', सुख्डनासिकाभ्यां 
विचरन् वचन्तुःख्रोते खयः प्राणः, मघ्ये तु समानः प्रतिते। रष 

समानः हि एतत् इत' भुक्तम् अन्न सम" नयति देषहोपयोभितां प्राप- 

यति। तस्मात् सुक्षानरेन्धनात् भन्तरस्थाभ्नः एताः सप्त भर्षः 
 भवन्ति। ` >. 2४ 

दि ददयस्थाने हि एष भाका। पनर इदि रएतत् नाष्ोनाम् 
एकशतम् एकोत्तरणतम् । तासाम् एको्तरथतसंख्यकप्रधाननाष्ोनाम् 
एकेकस्यां शत गद" शाखाना्यः । प्रतिाख्ानाषो रएकेकशाखा- 

नाष प्रति हासप्ततिः दासपतिः सषख्राणि नाद्यः भवन्ति संन्ति। 

भच नाष्ोषुव्यानःचरति।  * “ 



वदानसमन्वयः । = (न, 

अरकयोच्च उदानः घुर्येन पुण्यं लोकां नयति चापेन 

पाधसुभाभ्यामेदं मनुष्यलोकम् । = 
भदित्योहवे वाद्यः पाख उदटय्येष शेम चाश्ुष 

पाचमनुखह्ानः। पृथिव्यां या देवता सेवा पुरुषस्या- 

पानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्याकः 

तेजो इ वा उदानसखश्मादुपश्चान्ततेलाः ।! एुनभव- 

जिग्द्रियेमंनसि सम्यद्यमानेः । | 
यचिल्तस्तेनेष पाणमायाति पाश्ठस्तं जसा युक्षः। 

सहाद्मना यथासङ्ल्पित लोक नयति । 

भधर रकया प्रधाननाङ्ोगतया सुषुन्बाख्यया नाद्या खद्ंः ऊद गतः 
सम् ठटानतः घुश्चेयन बष्" लोक, पापेन पाप" लोकम्, उञ्ाभयां पाप. 

युश्ाभगं मनुष्यलोक नयति । 

अदित्यः पुमः प्रसदः वाद्यः प्राणः । हि यतः एनः च्थुष 

प्र्णम् अलु्यद्।नः एष उदयति । एथिष्यां यर रेवता अस्तिसा 

ष॒रषस्म जोवस्य अपानम् भवष्टमय पशिथिलभाक्ेन पवसध्व श्लु- 

ग्डश्नानः वन्ते । अन्तरा मध्ये यदाकाशः यः भकपथः सं मटदान 
वदभिन्र;ः तमनुग्टङ्कानः वत्तसानः; यः वायुः स व्यामः; तदरभिनः 

तमङ्खुग्छश्नानः विदखमानः ॥ 

यत् पुनः प्रसिद्धः वाद्यः ठेजः तत् उदानः वदमि तमनुगक्ञाय 

विमानम् । तस्मात् खउपशान्ततेजाः भवति सुमूषः, कथम् १ 
सवखि सम्पद्यमाने, एकोभावाप्तः इन्द्रियः कयादिनिः पुनर्भव 

एनजेका (ग | | ५ 
ष प्राप्रोति, 

बद्धा. युचि, वष्क्ध्सङ्कल्यवाम् तीन बहल्येन एष नोदः प्रः 

 खुस्महत्तिम् मायासि । स. प्रायः तेजखा डुक; सत् ब्रामण सद वथ 
सङ्कस्ितः लोक' मयति । ` 
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य एवं विदाम् पाण वेद्) न हास्य पला शयते 
ऽतो भवति तदेष श्चोकः । | 

उत्पत्तिमायतिं स्थान विभुतञ्चेव पञ्चधा । 
अध्यात्मद्चेव पागस्य विन्नायारतमश्रते 

षिन्नायाखतमश्रत इति ॥ 
प २।१-१२। 

४। देवासुरा ह वे यत्र संयेतिरे उभये प्राजापल्या- 
स्तइ दवा उद्रौयमाजङ्करमेनेनानभिभविष्याम इति । 

यः विद्धान् प्राणम् एवै षेद, न पुनः भस्य प्रनाशोयते, सभ्ररतः 

पमरणध््धा भवति तत् तस्मिन् भर्थे एष श्लोकः । 

प्राणस्य उत्पत्ति - पराकन इति ; भ्रायतिम् यागमन --मनः- 

कतेन सङ्कल्यवशात् ; स्थान' खिति-पायुपस्थादिषु ; विभुत्वं--स्वाम्ब' 

सम्ब्राड्व प्राणद्त्तिमेदानां पञ्चधा स्थापनम् ; अध्या -- वाद्यम् 

आदित्यादिरूपेण अध्यात्म चन्तुरादिरूपेण भवस्थान' विक्नाय श्ातल्ा 

असूतम् अशते दिव्वेचन प्रश्परिसमास्यधंम्। 

४। टैषासुरसंय्ामाख्यायिकया पापपुण्यतश्वसमुद्ावयति देषा 

गुरा दति। हवरतिष्े- देवासुराः टेषाः च भसुराः चव-ष्देवा 

दौव्यतैर्योतनार्थस्य शास्त्ोद्ाखिता इन्द्रियहन्तयः, असुरास्तद्दिपरोताः । 

स्वेष्वेवासुषु विष्वग्बिषयासु प्राणक्रियासु रमणात् खाभाविक्यस्तम 

आलिका इन्द्रियदत्तय एव इति भाष्यकारः-- यज यस्मित्निभिन्ते- 

इतरेतरविषयापश्ारलक्षशे-- संयेतिरे संग्राम क्रतवन्तः । उभये प्राजा- 

पत्याः- प्रजापतेः अपत्यानि ; तत् तच तस्मिन् विषये--उत्क्षापकर्ष- | 

लक्षणनिमित्ते-उद्ौधम् भ्राजक्भः भाह्ृतवन्तः। कथम् पनेन 
-उद्वोधेन उद्राढकश्णा एनान् असुरान् भभिभविष्यामः पराजेष्या- 

मरे श्ति। 

४९१ 
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ते ड नासिकं प्राणमुद्रौयसुपसाश्क्तिरे त्य हासुराः 

पाप्मना विविधुलस्मास्तेनोभय जिघ्रति सुरभि च दुगुज्धि 
चर पाप्मना द्येष विद्धः । 

अथ ह वाचमुद्धौधसुपासाश्चक्रिरे ताखहासुराः पाप्- 
मना विविघुस्तस्मात्तयोभय' वदति सव्यश्चादत' च पाप्- 

मनाद्यषा विज्ञा। 
अथ ह चक्तुर्नौयसुपासाञ्चक्रिरै तद्धासुराः पाप्मना 

विविधुस्तस्पमात्तनोभय' पश्यति दशनोयद्छादशनौय च 
पाप्मना दय तदिदम् । 

अथ ह ग्रोचसुद्गौयमुपासाञ्चक्रिरे तडासुरगाः पाप्मना 

विविधुसस््मात्त नोमय खगोति श्वशोयश्चाश्रवग्णैयच्च 

पाप्मना छ तदिदम् । 
ते देवाः पुनः मासिक्यं प्राणम् उद्रोथकर्तारम् उद्रो तद्रूपे 

उपासाश्चक्िरे । त नासिक्यः प्राणः पुनः असुराः पाप्मना विविशुः 

विद्धवन्तः । दि यस्मात् एष पापना विद्ध; › तस्मात् तेन पापना सुरभि 

चच दुगंन्धि च जिघ्रति। ५ 

अथ अनन्तर देवाः पुनः वाचम् उद्गोथम् उपासाच्चक्रिरे, श्रसुश 
त्रां पनः पापना विविष्वुः विद्वन्तः। हि यस्माव् पाप्मना एषावाक् 

विदा, तस्मात् तया सत्यं च भरदूतः च वदति) | 

भथ भनन्तर' देवाः पुनः चकतुः उद्रोधम् उपासाश्चक्रिरे, तत् पुनः 
सुराः पाप्मना विविशुः विच्चवन्तः। हि यस्मात् पाप्रना एतत् चच्ुः 
विद्ध, तस्मात् तेन दणनोय' च भदशनोय' च पश्यति। 

सथ अनन्तर" दैवाः पुनः गोरम् उद्नोथम् खउपासाश्चक्रिरे द्राः ` 
फनः तत् पाप्मना विविुः। हि यस्मात् एतत् खों पाप्मना चिं 
तस्मात् तेन खवण्ोय' च सवफोय' च उभय गृरोति। | 

मन्व (~ | ८". [र्नथ। 



श्मच। 1} 

अथ ह समं खद्धौधमुधासाश्च किरि व त्था 9.1 < 4. 

विविधुस्तद्मासे नोभय' सङख्पयते सद्धल्य नौ यश्चा सद्स्य 

मौय च पाप्मना द्य तदिष्लम् |! ` . ` 

अथ इ एवायं मुख्यः प्राणस्तसुद्रौधसुपासां चक्रिरे त 
हासुरा ऋत्वा विध्वंसुयथाश्मानमास्वणग्डत्वा विष्वश्छसेत । 

एवं यथाश्मानमाखगरत्वा विध्व्॑सत एव डेव 
स विष्वसते य एवंविदि पाप कामयते यञ्चेनमभिदा- 
सति स एषोऽग्माखयः । 

नेवेतेन सुरभि न दुगंख्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
षतेन यदश्नाति यत् पिबति तैनेतरान् प्राणानवति । 
एतम् एवान्ततोऽविच्वोत्क्रामति व्याददाव्येवान्तत इति । 

अथ अनन्तर! देवाः पुनः मनः खन्नोघम् उपासाद्चक्रिरे, ससुरा: 

तत् पुनः पाप्मना विविष्ुः। हि यस्मात् एतत् मनः पाप्मना विशं 

तस्मात् तैन मनसा सह्ृल्पनोय' च असङ्ल्पनोय च उभय" सङ्ल्पयते । 
भय अनन्तर य एव अय सुख्यः प्राणः त॑ पुनः देवाः उन्नेयम् 

उपासाश्चक्रिरे । ्रसुराः त' पुनः ऋत्वा प्राप्य--भाखण्यः खनितुम् 

अशक्यम् अश्मानः प्रस्तरम् ऋत्वा प्राप्य यथा विष्वसेत विद्ोर्य्येत 

तथा --विष्वसु;ःष्वमं प्राप्तवन्तः । 

प्राणः एवम्--अरसुरेरधषिं तत्वात् विश्ष्धः ! यः एवंविदि यथोक्ष- 
प्राशविरिपापं कामयते, यः च एनं प्राणविदम् मिदासति हिनस्ति. 

स यथा आ्राखषाम् अश्मानम् ऋत्वा विध्वंसते एवं पुनरेव ख विध्वंसते । 

सएष प्राणवित् भाखणः भ्रश्मा--स इव अधषशोयः 

सेन सुख्यप्राणेन न एव सुरमिन दुगज्धि जिजानाति लोकः 1 
हि यस्मात् एव अपडतपाप्मा पाप्यना न विद्धिः} सेन सुख्यप्राचेन 
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तर हङ्किरा उद्नौयसुपासांचक्र एतमु पवाड्भिरसं 
मन्यन्ते । अङ्गानां यद्रसः 

तेन त इ हहस्पतिश्द्रौ यसुपासां चक्र एतमु एव 

ठृडस्यतिं मन्यन्त वाग्धि बृहतौ तस्या एष पतिः 

तेन त हाऽऽयास्यसुङ्गौयमुपासांचक्र एतमु एवा- 
$ऽयास्य मन्यन्त आस्यादययद यते । 

तेन त इह वकोदाल्भाो विदचकार। स ड 

नेमिषौयानासमु्ाता बभूव स इ स्मेभ्यः कामाना- 
गायति । 

यत् ्रख्राति, यत् पिबति लौकः, तेन अ्रशितेन पोतेन इतरान् प्राणान् 

अवति पालयति। नन्ततः मरणकाले एतं सुख्यप्राणम् एव पुनः 

वित्वा अप्राप्य उतृक्रामति, अन्ततः मरणकातसं व्याददाति भास्य- 

विदारण करोति एव-भव्रालाभे--च्राणादिप्राण्ससुदायः। 

ह्भिराः त' सुख्यप्राणम् उन्नौयम् उपासाच्चक्रं । यत् यस्मात् 

अङ्कानां रसः सारः धारयिता तस्मात् एतं सुख्यप्राण' पुनः भराद्ि्रसः 

मन्धन्ते तच्वविदः । व 

हष्टस्पमरतिः त सुख्यप्राण' पुनः उद्नोयम् उपासां चक्रो । हि यस्मात् 
ऋदनो वाक् तस्याः एष पतिः, तैन एतं मुख्यप्राण' पुनः हशस्मतिः 
मन्यन्ते तत्विदः । 

भायास्यः त' सुख्यप्रण' पुन्: उद्रौथम् उवासाश्चक्र । यत् यस्मात् 

भास्यात् भ्यते निर्गच्छति तेन एतं सुख्यप्राणम् एव पायाख्य+ मन्यन्ते 

तश्वविदः। | 

तेन रतुना दाल्मयः दल्भस्यापत्यं वकः तं मुख्यप्राण' पुनः विदा- 

शकारे) स पुनः नेमिषोयाणां सत्रिणाम् उङ्ाता बभूव । स पुनः 
पञ्चः नेमिषोयेभ्यः कामान् भागायति स्न) 



आगाता हवे कामानां भवति व एतदेवं विहान- 

चरमुद्गोयमपास इत्यघधात्मम् । न 4 

चटा, १।२।२।१-१४ । ̀  

 ५। अथ डेन यजमान उवाच भगवन्तं वा अष 
विविदिषानौल्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच । 

स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्व्वेरालिविज्येः 

पर्य्यैषिष भगवतो वा अहमविच्यान्यानद्षि । 
भगवा्त्वेव मे सर्व्वेराल्विज्यं रिति तथेव्यथ तर्त 

एव समतिषरू्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो घन' दट्दास्तावन्प्रम 

ट्या इति तथेति स यजमान उवाच । 

यः चतत् एवं विष्टान् श्रक्षरम् उद्रोधम् उपास्ते स पुनः निशितं 

कामानाम् आगाता भवति। इत्याध्यात्म् । 

५॥ अत्र प्राणस्य ब्रह्मलिङ्गात् यदपि ब्रह्मत्वसुहिष्टः (२।१०) 

अथाम्यवान्यतर च देवतयास्य ग्रहणं दृश्यते एवमादित्यादौनाम् । अत- 

एव देवताबल्लणं युनरुक्खस्तस्य । शय अनन्तरः इ णनम् उघस्तिं 

यजमानः राजा उवाच-- अद भगवन्तं पुमः विविदिषाशि न्नातुम् 

इच्छामि इति । स उषस्तिः उवाच--उघस्तिः चाक्रायणः भस्मिड्ति। 

स राजा पुनरूवाच--एभिः सर्व्वः ्रात्ति ञ्यः भगवन्तं पुनः श्र 

पर्ये षिषम् अन्विष्टवान् भस्मि। भगवतः पुनः अ्रविच्या अलाभेन अहम्, 

अन्धान् भाह्वषि तवान् भस्ि। 

भगवान् एव तु मे मम सर्व्वैः भालिच्यैः ऋलिककार्थम् असतु 
ति! उषस्तिः- तथा इति। श्रथ तरिं एते एव ऋलिजः समति- 

खष्टाः सम्यक् प्रसन्नेन मया ुन्नाताः सुवताम् । रएञभ्यः यावत् तु 

धन" त्वं दच्ाः, सावत् चन मम मद्यलत्वं दच्याः इति। यजसमाभः 

राजा पुनः उबाच-- त्था इति। 



दरद षदाम्तसंमन्वथः । _ [ र्म च। 

| अथ डेन प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या टेषता प्रलाव- 

 मन्वायसा तां चेदविदान् प्रस्तोष्यसि भूर्चा ते विपति- 
ष्यतौति । मा भगवानवोचत् कतमा सा देवतेति । 

प्राण इति होवाच सर्व्वाणि हवा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिमंविशन्ति प्राणमभ्यच्िहते सैषा दैवता 
प्रस्लावमन्वायन्ना तां चेद विदान् प्रास्तोष्यो मृडा तेव्यप- 

तिष्यत् तथोक्तस्य मयेति । | 

अथ हेनमुद्वातोपससादोद्वातर्या देबतोद्रौधमन्वायत्ता 
तां चेद बिदानुद्वाख्यसि मृद्धा ते विपतिष्यतौति मा भग- 
वानवोचत् कतमा सा देवतेति । 

भध प्रस्तोता एनम् उष्स्तिम् उपससाद विनयेन उपजगाम । 

उषस्सिः--ह प्रस्सोतः, या देवता प्रस्तावः साम्नः प्रथमभागम् अनु 

आयत्ता निदिष्टः तां चेत् भविद्ान् ्रविदित्वा प्रस्तोष्यसि ते तक 
समूद विपतिष्यति महत् अनिष्टः भविष्यति इति । प्रस्तोता--कतमा 

सा डेवता इति भगवान् मा माम् भवोचत् | ५ 

एव ष्ट उषस्तिराह- प्राणः इति । कथम् ? सन्धाशि वै 

इमानि भूतानि प्राणम् एव अभिसंविशन्ति तस्मिन् लोनामि भवन्ति, 

प्राणम् भमि लश्योकत्य उञ्जिहते उद्च्छन्ति जग्भकासे, सा एषा देवता 
प्रस्तावम् भनु भरायत्ता। तां' चेत् अविद्वान् प्रास्तोष्धः “सूचाते 

विपरतिष्यतोतिःः मय! उक्षस्य तै तव तथा मूषी व्यपतिष्यत् । ` 
भथ अनन्तरम् उद्वाता एनम् उषस्तिम् उपससाद विनयेन. ठय- 

लगाम 1 ठषस्तिः--डे उद्गाताः, या देवता उद्गोधं साज; हदितोधभागेम् 
अनु भाया, ता चेत् भविन् उङह्ास्यसि, मूद्धा ते विपतिष्यति डइति। 

छद्वाता--कतमा सा देवता षति मगवान् मा मामं भवोचत्) 



ध देषतावक्षी । ३२७ ̀ 

रादित्य दति होवाच सर्व्वाखि डवा इमानि भृता- 

न्यादिलयमचचैः सन्तं गायन्ति सषा देवतोद्रौयमन्वायला 
तां चदविषानुदगास्यो मृहा ते व्यपतिष्यसरयोक्षख 

मयेति । | | 
अथ डेन प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहत्य देवता प्रति- 

हारमन्वायत्ना तां चेद विदान् प्रतिषरिष्यसि मृषा ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत् कतमा सा देवतेति 

अन्नमिति होवाच सव्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्न- 
मेव प्रतिहरमाणानि जौवन्ति सैषा देवता प्रतिहार- 
मन्वायत्ता तां चेद विद्वान् प्रलयहरिष्यो मूधा ते व्यपतिषा- 
लधोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति । 

चा, १।३।१ १।१--€ । 
स पुनरुवाच--ष्ादित्यः इति । कथम् ? स्व्यैणि डवै द्मानि 

भूतानि उच्चं; ऊद्धं सन्तम् भादित्यं गायन्ति सुवज्ति। साएषा 
देवता उद्ोयम् भ्रु भ्रायत्ता। तां चेत् अविड़ान् उदगास्यः “मृश 
तै विपतिष्यतोतति” मया उक्घस्य ते तव तथा मुर" व्यपतिष्यत् । 

सथ अनन्तरः प्रतिहत्ता एनम् उषस्तिम् उपससाद । उषस्तिः-- 
हे प्रतिहत्तेः, या देवता प्रतिहार' साम्नः ठतीयभागम् अनु भायत्ता, 
तां चेत् भविद्ान् प्रतिहरिष्यपि सुद ते विपतिष्यति इति। प्रनि- 

शर्षा-कतमा सा देवता इति भगवान् मा माम् अवोचत् । 
स खनरुवाच--घश्नम् इति । कथम् १ सव्वाशि ह त्रै ष्मानि 

तानि भन्रम् एव प्रतिहरमाणानि जोवन्ति, सा एषा देवता प्रति- 

हारम् भनु भायत्ता। तां चेत् भविद्दान् प्रत्यहरिषयः मूके ` 

जिपतिषयतोति?" मया उक्ञस्य ते तव मूर तथा व्यपतिषत् । हिरा 
हत्तिः लमास्यर्था । | 



शर वैद्ाम्तसमनम्बयः 1 { स्म च। 

` &। तद्य ष्वा एतसय हृदयस्य पञ्च देवसुषयः 

स योऽखख प्राह सुषिः स प्राणस्च्चक्तः स भआदिवल्यसदेत- 

सेजोऽन्नायमिल्युवासौत तेजखान्नादो भवति य एवं वेद । 
अथय योऽस्य दक्तिशः सुषिः स व्यानस्तच्छोच स 

चन्द्रमास्तदेतच्छोश्च यशश्च त्युपासौत श्रौमान् यशसो 
भवति य एवं वेद् । 

अथ योऽस्य प्रयङसुषिः सोऽपानः सा वाक् सोऽ- 

गनिस्तदे तद्रह्मवच्चसमन्नायमिल्यपासौत ब्रह्मवच्च स्यन्नादा- 
भवति य एव बवेद् । | 

अघ योऽस्यादङ सुषिः समानस्तन्मनः स॒ पच्जन्यः 

६ स्वगेलोकाष्ाराधिष्टाटदेवा उच्यन्ते तस्येति । तस्य पुनः 

एतस्य हृटयस्य पञ्च देवसुषयः देवैः रच्छमाणानि खगलोकप्रासिहार- 

च्च्छ्द्रणि। श्रस्य द्दयस्य यः प्राङ् सुषिः प्रागतः छिद्रं स प्राणः, 

तत् चन्ञुः, स आदित्यः। तत् एतत् चन्ञः ब्रादित्यसखरूपेण तेजोऽत्रा- 

दयम् इति गुणाभ्याम् उपासौल । यः रवं वेद स तेजसो भरज्रदो 

भवति) 

श्रध रस्य द्ृदयस्ययः दकि सुषिः, स व्यानः, तत् खो, स 

चन्द्रमाः, तत् एतत् खरोच चन्द्रमःस्वरत्पेय योः च यशः चष्ति 

गुणाभ्याम् उपासीत! यः प्वंवेदस ग्रोमान् यगस्वौ भवति। 
अथ शरस्य दयस्य यः प्रत्यङ्. सुषिः, स श्रपानः, सा वाक्, सः 

अग्निः। तत् एतत् वागिन्द्रियम् भरिनिखरूपेय ब्रह्मवच सम् अन्नाद्यम् 

दूति शुखाभ्याम् उपासोल। यः एवं षेद स त्रह्मवश्चसो भन्रादः 

भवति । | | न 

` अथ श्रष्य दृदटयस्य यः उदङ. सुषिः स समानः, तत् मनः, स 

पर्जन्य; । तत् एतत् मनः पल्लेन्धस्वसूपेण वौोत्तिंः च व्युष्टिः देह- 



श्म च 1 दैवताव्क्मी।. रेट. 

तदेशत् कौ्तिख. व्यष्टि त्यपरसौत की सिमान् व्युर्टि- 
सान् भवति य एवं वेदं ¦ 

अथ योऽस्योदः सुषिः स छदानः स षयुः सं माका 

शरतदटेतदटोजख्च महश्च व्यपासौीत भजस्ी महस्वान् भवति 

य एवे वेद ! 

, ते वा णते पश्च ब्रह्मपुरुषाः ख्वगेस्य लोकस्य रपा; । 
खं य एतानेञ पञ्च ब्रह्मपुरषान् खगस्य लोकस्य दारपान् 
खेटास्य कुले वोरो जाये प्रतिपद्यते स्वगं लोक ब रख्ता- 

जेव पञ्च ब्ह्यपुरुषान् ख गस्य लोकस्य हारान् षद । 

च्छ, २।५1१२।१-& 

81 थो इ वे ज्येष्ठश्च येष्ठञ्च वेद न्यष्ठश्चषवै 

श्ये मवति प्राकोवाव ज्येष्ठश्च शरश्च । 

कान्तिः च ईति शुराभ्बगम् रपासोतं , य एवं वेद स कौत्तिमान् 
न्यु्टिमान् कान्तिभान् भवति । 

अथ अस्य रयस्य यः उद्धः सुषिः स उदानः, ख भाषः, सं 
आकाशः । तत् ेतत् बायुतच्छम् श्ाकाशखेरूपेख श्नोजः च मषः चं 

षति गुणाभ्याम् उपासोत। य णवं शेद स भ्रोजस्लो महस्वान् भवतिं । 

ते पुनः एतै पश्च ब्रह्मपुरुषाः शास्य ब्रह्मणः पुरषाः, खगस्य 

हास्य लोकस हारपाः हारपालाः। सयः एतान् पञ्च त्रह्मपुरुषान् 

ष्वगस्य लोकस्य ह्ारपाम् एवं वेद भस्य कुले वोरः पुत्रः जायते। यः 

एतान् पञ्च ब्रह्मपुरुषान् स्वमस्य लोकस्य चारपान् पव वेद स खमं- 

शलोक" प्रतप्यते । 9 
७ । उपनिषस्स भ्राष्यस्येव अष्ठस्व मिति पुनस्तदेव विषधर 

यिकाच्छलेन यष्रति। योद्धे च्यष्ं.द-बधसा प्रेमं, चे" च-- 

४२ 



१३० परेटान्तसमन्वयः । + 

योड वे वसिष्ठं बैद वसिष्ठो खानांभवति वाग्वाव 

योते प्रतिष्टां वेद प्रति ड तिष्टव्यस्पि्श्च लोक 

ऽमुप्पिशख च्तुर्वाब प्रतिष्ठा ! | 

यो ड ते सम्पद वेद सहास्य कामाः पद्यन्ते 

देवाश्च मानुषाश्च सास्मै कामाः पदयन्ते देवाश्च मनु- 

प्याश्च ग्नो वाव सम्पत् । 

गुणेरभ्यधिक' अट, स पनः ज्येष्ठः च अष्टः च भवति। यदेव 

कोऽसौ पुमः च्यषटश्च ष्टश्च? प्राणो वाव ज्यः च वयसा वागा- 

दिभ्यः+-“गभस्ये हि पुरुषे प्राणस्य वत्तिवगादिभ्यः पन्य लबधा- 
त्मिका भवति! यथा म्भोविवद्धैते चक्तुरादिस्थानावयवनिष्यत्तौ 

सल्दां प्ाहागादरौोनां हततिलाभ दति प्राणो च्यष्टो वयसा 

मवति" इति भाषाकारः,- खश्च वागादोनां प्राणाघोनस्थिनि 

कत्वात् । 

योद वे वसिष्ठम् भाच्छादयिटतम' वेद, स पुनः स्वानां न्नःणनां 

वसिष्ठः श्राच्छादयिठतमः-दोषादयावरणेन--मवति) वाक् च वाव 

वसिष्ठः--वाग्मिनाया दोषाद्यावरणक्साधिक!लात् । 

योह वे प्रतिष्ठां वेद, अस्मिन् च लोके ्रसुश्मिन् च लाके म यनः 

प्रतितिष्ठति स्थितिं लभते) कासा प्रतिष्ठा ? चन्ञुः वाव प्रतिष्टा- 

“चन्तुषा डि पश्यन् समे च दुगं च प्रतितिष्ठति यस्मात् अतः? । 

यो डवै सम्प्रद' वेद, भसम पुनः देवाः च मानुषाः च कामाः 

सम्पद्यन्ते । कासी सम्पत् ? ओर वाव सम्मत्--भ्यसमात् ओते 
वेदाः ख्द्यन्ते तदथचिन्नानच्च, ततः कनश्यारि क्रियन्ते ततः कामः 

सम्पदित्येव' कामसम्पेतुत्वात् ।' 
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योवा आयतन बेदायतन् इ खानां मवति 

मनो ह वा अयतनम् । 

अथ ह प्राणा अह गेयसि व्युदिरेऽह्ं ग्रेयान- 

स्माह श्रं यानष्मौति ते इ प्राणाः प्रजापति पितर- 

मेल्योचुभेगवन् कोनः श्रेष्ठ इति तान् होवाच यस्मिन् 
ब उतूक्रान्ते शरोर पापिष्ठतरमिव दण्यतेस वः शष्ठ 
इति 

साह वागुच्चक्राम सा संवत्सर" प्रोष्य पर्येल्योवाच 
कथमशकत मल्नीवितुमिति यथा कला अवदन्तः 
प्राणन्तः प्रायेन पश्यन्तश्चच्ुषा शरवन्तः ग्रोवेण ध्यायन्तो 

मनसेवमिति प्रविश इह वाक्। 

योषवे ्रायतन' वेद, स पुनः खानां ्ञातोनाम् भायतनः 

अवति। किम्तदायतनम् १९ मनः---इन्दरियोपष्तानां विषयाणां 

भोक्तार्थानां प्रत्ययरूपाणां मनः श्रायतनम् आख्यः, भतोमनो इ वा 

आयतनमित्युक्तम् ।' 

अथ अनन्तर' प्राणणः एव गुणवन्तः ख यसि अचम्, ख यान् भसि 

अहम्, ख यान् अस्मि अहम् इति ते व्युदिरे नानाविरुष्ध' च ऊदिरे 

उर्तवन्तः। एवं विवदमानाः ते पुमः पितर प्रजापतिम् एत्य ऊचुः-- 

षे भगवन्, को नः अस्माक मध्ये खष्ठःइति। तान् पुनः प्रजापतिः 

 खवाच--वः युाक' मध्ये यस्मिन् उवतक्रान्ते शरोर पापिष्ठतरम् 

रम्यृष्यतर' दृश्यते, स वः यु्ाक' मध्य चेष्टः इति । 

सा युनः वाक् उच्चक्राम उव्नगाम। सा संवत्सर' संवत्सरकालं' 

प्रोषय भन्यज्र उषित्ा--खव्यापारात् भिहत्य--पय्येत्य पुनरागम्य उवाच 

इतरान् प्राकान्--कथं मत् ऋते विना जोवितुम् भ्रथकत युयम् इति । 
ते पुनरूचुः--यथा कलाः मूकाः भव्दन्तः वाचम् भनुदोरयन्तः प्रारेन 
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..„ - चचुर्होचक्राम तत् संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथ- 
मशकतत्तं मल्नौवितुमिति यथाखा अपश्चन्तः प्रान्तः 
प्रायेन वदन्तो वाचा शृगवन्तः श्रोदेण ध्यायन्तो मबसेव- 
भिति प्रविवेश इ चकतुः । 

ओओोवहोच्क्राम तत् संवत्सर' प्रोष्य पय्ये लयोबाच 
कथमशकतत्तं मल्लौ वितुमिति यथा वधिराः अश्ृरन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परश्यन्तश्चच्चुषा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश इ ओषम् । 

मनो होञ्चक्राम तत् संवत्सर" प्रोष्य पय्ये ल्योवाचं 
कथमशकतत्त म्नौ वितुमिति यथा बाला अमनसः 

प्राणन्तः, चन्नुषा पश्यन्तः, श्रोते खग्वन्तः, मनसा ध्यायन्तः जोवित्ं 

शक्रुवन्ति, एवम् इति । सा वाक् पनः प्रविवेश टषम् । 

श्क्तुः पुनः खउश्चक्राम। तत् संवतूसर' प्रोषा पय्यत्य उवाच 

इतरान् प्राशान्--कथ' मत् ऋतं जोवितुम् भ्रशकत ययम् इति। 

तं पुनङूचुः- यधा भरन्धाः श्रपश्यन्तः प्राणन प्राणन्तः, वाचा वदन्तः, *# 

श्रोत्रेण अण्वन्तः, मनसा ष्यायन्तः जोवित् शक्तवन्त, एवम्र र्ति 

खनः पुनः प्रविवेश टेषम् । 

योत्र पुनः उद्चक्राम। तत् संवत्सर' प्रोष प्यत्य उवाच 

इतरान् प्राणान्-कथ' मत् ऋते जोवितुम् अशकत युयम् इति । सै 

पमर्चुः--यथा वधिरः अ्रशख्कवन्तः प्राणेन प्राख्म्तः, वाचा कटन्त 

चश्चषा पश्यन्तः, मनसा ध्यायन्तः जोवितं शक्र वन्ति, एवम् इति । 

खोज" घुनः प्रविवेश देम् १ । 

मनः पुमः खशचक्राम । सत् संववृस्र' प्रोष पयय त॒ उवाच शत॑. 

 . राम् प्राणान्-कव' बत् ऋते जोवितुम् भगकत युयम् शति । तै 

 इनरूचुः--यथा बालाः अमनसः सप्ररुद्मनसः प्रा्ेन प्राणन्तः, वाक 
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प्राणन्तः प्राङेनम वदन्तो वाचा पश्छन्तञ्चचुषा गृणन्तः 
श्रोवेशेवमिति प्रविवेश ह मनः । 

अथ ह प्राण उचचिक्रमिष्यन् स यथा सुषयः पदश्च 
शङ्कन् संखिदेदेवमितरान् प्राणान् समखिदत्त हानि- 
समेत्योचुभेगवन्नेधि त्व' नः बरेष्टोऽसि मोत्क्रमौरिति । 

अथ डैन' वागुवाच यदह वसिष्ठाऽख्ि त्व वहसि- 
ष्टोऽसौव्यथ डेन' चचुरुवाच यदह प्रतिष्ठाऽस्ि ल तत् 
प्रतिष्टासौति । [ि 

अथ डेन श्रोतसुवाच यदह सम्पदस्मित तत् 

सम्यदसीत्यथ हेन' मन उवाच यदषहमायतनसस्ि त्व 

तदायतनमसौति। 

वदन्तः, चक्तषा पश्यन्तः, खरोचेण गृणन्तः नोवितुं शक्वस्ि एवम् 

धति। मनः पुमः प्रविवेश देष्टम्। 

अथ पुनः प्राणः सुख्यप्राणः उच्क्रमिषयम् उत्क्रान्त मिच्च नू--यथा 

# सुहयः शोभनोऽ्ः पदुोशगद न्- “पदनभोलाः पादाः तेषां संहतिः 
पद्धिः तस्याः ईशाः नियामकाः शङ्कवः --पादवन्धनकौलान् संखिदेत् 

युगपत् उत्पाटयेत्--एवम् इतरान् प्राणान् बागादौन् समखिदत् 

सभुद्ुतवान् । ते प्राणाः--एव' विचालिताः--भ्निसमेत्य त सुख्य- 

प्राण युन: ऊचुः- भगवम्, एधि मव नः खामौ, तं नः भस्माक' मध 

शे ष्ठः असि, मा उत्क्रमौः उद्नमः । | 

थं पुनः एन" सुख्यप्राण' वाक् उवाच--भरह' यत् बलिष्ठा असि, 

तत् ल॑ वसिष्ठः असि इति हेतोः--तव वसिष्डतया मम वसिष्ठत' स 

 उ॒नस्बत्खातन्वेप्रण । भय पुनः एन चचयुः उवाच--भष्ं यत् प्रतिष्ठा 
शसि तत् लं प्रतिष्टा भसि इति डेतोः। ४ 

अथ पनः एन' सुख्यत्रायं शोचम् उवाच-- अ &' यत् सम्पत् -भस्ि 

#, 
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नवे वाचो न चच्रषिन गोत्राणि न मनारसौ- 

व्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणोद्ीवेतानि सर्व्वाणि 
भवति । छा, ५७१११५1 ड, ८११-१४॥ 

तत् त्वं सम्पत् असि दति हेतोः । अथ पुनः एन' मनः उवाच-श्रह' 

यत् भायतनम् अस्मि तत् लम् भ्रायतनम् रसि इति डहेतोः। 

न हि वाचः, म चच्तंपि, न सरोत्राणि, न मनांसि इति भाचत्ततै 

तत्छविदः, किन्ति प्राणः इति एव भ्राचक्तते। कथम् १ हि 

यसमात् सुन्धाणि एतानि वागादोनि करणज!तानि प्राणः एव । 

तथा च हद दारख्यके,-- 

योते व्ये्टख गे्ठच्च षद व्यं ्रेष्ठश्च खानां भवति प्राणव ज्येषठ् येटथन्येष्टश् 

ग्ेष्ठ्च खानां भवत्यपि च यषां बुभूषलि य एवं वेद | 

यो 3 बधिष्टां वेद विष्टः खानां भवति वाम्बे वसिष्ठा वसिष्ठः सामां भवत्यपि च यैषां 

बुभूषति य एवं वेद् | 

यो ३ प्रतिष्टां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुगं च्रे प्रतिष्टा चच्ुषा्ह समेच 

दुगं प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समन प्रतितिष्टति दुग य एवं वेद। 

यौ हवं सम्पदः वेद साख प्रयतेय' काम कामयते यत व सम्पत् गरोव टौमे सव्वं ,. 

वेदा भभिस्षम्पत्राः सदा पद्यते य काम कामयते य एवं वेद् । 

यौ ह वा भायतन' बेदायतन खानां भवत्यायतन' जनानां मनो वा भायदनमायतन नां 

भवव्यायतन अना्मां य एवं वेद् । 

यो डवे प्रजापति" वेद प्रजायते ह प्रजया :पगमौरेती ३ प्रजातिः प्रजायते इ प्रजया पशभि- 

मंणएवं वेद्। 

ते इमे प्राणाः अद मेयसे विवदमाना ब्रह्म जम्मस्द्धोचुः कौ मोवसि्श्ति वा*होबाच 

यस्सिन्य उत्क्रान्त इद शरोर" पापौयो मन्यतेसवो वसिष्ट इति। 

वारघीञचक्राम सा संवत्सर प्रीष्यागव्यीवाश् कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्थवा 

कला भवदन्ती वाचा प्राणन्तः प्रारेन पश्यन्वदषा पखन्तः गोच विदंसौ मनसा प्रजाय- 

मामा रेतसवमनौ विप्रति प्रविवेश इ वाक्। 

चश्होचक्राम तत् कंवत्सर' प्रोष्यागन्धोवाच कथमशकत महते नौवितुमिति वते होजुयथा 

अन्ध सपश्यनयचषा प्रान्तः प्रायेन वदनो वाचा एनत: ग्रोतेण विदो मसा प्रजायमाना 

रेवरुबमजौषि षेति प्रकिविश्च इ चष: । 
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८। दया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः 

कानौयसा एव देवा ज्यायसा असुराः । त एषु लोष्व- 

स्पडैन्त । ते ड देवा ऊचुदन्तासुरान् बन्न उद्रौधेनात्य- 
यामेति । 

गरोव होच्चक्राम तत् सवत्सर' प्रीष्यागत्योवाच कथमशकत मेटते जौवितुमिति ते छो वुर्यथ 
बधिरा भगटस्वन्तः योव ण प्राणन्तः प्रायेन वदन्तो वाचा पश्यन्तखन्षा धिदांसो मनसा प्रजायमाना 

रेतसेवमजौ निष्प्र ति प्रविवेश इ शरोचम्। 

ममोद्ोञच्चक्राम तत् संवत्सर' "मरौष्यागत्यो वाच कथमश्रकत मरते जौवितसमितिते दीचुदधां 

सुग्धा ्रविदांसौ मनसाप्राणन्तः प्राशेन वदन्तो वाचा पश्चन्तञ्वन्लुषा षन्तः यीर्चस प्रलायमानी 

रेतदेवमजौ विनेति प्रविवेश € मनः । 

रती द्ीचक्राम तत् संवत्सर' प्रीष्यागन्यो वाच कथमशकत मटते जोबितुमिति ते होचुर्यथा 

क्रोवा प्रजायमाना शतसा प्राणन्तः प्रायेन वदन्तौ वाचा पश्यन्तश्श्ुषा एन्त; खोक श्च विहांसी 

भनसेवसजीविष्षं ति प्रविवेश ह रेत;। 

अथ प्राण उतृक्रमिष्यन् यथा मा सुधयः सेवः पदुौशभङून् संवरेदेव' हैवैमान् प्राणाम् 
शि 

संवतदते शोत्तुमां भगव उतुक्रमीन वै शच्यामस्वटते जौवितुमित्ि तस्यौ मे बलि" कुरुतेति 

सथेति । 

साष्ट वागुवाच यदा शरद" वसिष्ठास्मि लस तदहसिष्टोऽसौति यदा अद्ध प्रतिष्डाख्ि त्वं तत्प्रति- 

ष्ठटोऽसौति चक्तुयदा द सम्पदस्ि त्वं तत्सम्पदसीति योच' यदा अहमायतनमख्ि त्व' तदायतन- 
“ मसीति मनः यदा अद्ध प्रजातिरद्ि त्व ततुप्रजातिरसौति श्तसस्यी मे किमत्र कि मे वाक्च 

इति यदिद किञ्चाग्भ्य अक्तमिभ्यमाकौटतपङ्गभ्यस्त्तेऽत्रमापौ बास श्तिमन ई वा अस्यामन्र 

जग्धः भवति नात्र परिग्ट़ीतः य पवरतदन्रस्यान्रः वेद तदिदहांसः श्रील्िया अशिष्यन्त भाचा- 

मन्यशित्वायामन््ेतमेव तद्नमनम्म' कुव्वन्तो मन्यन्ते ब; ८।१।१-१४) 

अत्र प्रजातिसंन्नकस्य जननेन्द्रियस्याधिक्वं तदनुरूपं वचनाधिष्यच्च । 

सव्वान्नेभक्तणादिकमनन्तरमपि काम्दोग्ये प्रसङ्गान्तरयुक्तम् । (१०।२८) 

॥ देवाङ्ूराणां विरोध प्रदश्थं प्राणस्य ष्ठत्वं छाम्दोग्धे 
यदभिहितं तदेव प्राणोपासनाविघानाय विस्तारेणख विहणोति- 

इया दइति। ड रतिश्च । प्राजापत्याः प्रजापतेः अपत्यानि 

म्रजापतेः प्राणा वामादयः-या दिप्रकाराः--टेवाः च असुराः 

च--“शास््रजनितन्नानकन्यभाकतिा खोतनात् देवाः ; तएव सखाभा- 

१1 
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ते ड वाचमूचुत्वं न उद्वायेति, तथेति तैभ्यो वागुद-. 
गायत्! यो षाचि भोगस्तं देवेभ्य भागायत् यत् 
कर्धाण' वदति तदात्मने । तै विदुरनेन वै न उद्वाचा- 
लेष्यन्तीति तमभिटरुख पाष्पनाऽविध्यन् सयःस पाप्मा 

यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स णवस पाप्मा | 

िक्प्रन्य्तामुमानजनिनटष्टप्रयोजनकम्यन्ञामभाविता श्रसुराः इतिं 

भाष्यकारः । ततः हिप्रकारतः रवाः कानौोय्ाः कमनोयांसः अल्पाः 

एव, असुराः ज्यायसः ज्यायां सः--“सखाभाविकौ हि कन्धन्नानप्रव्त्ति- 
म॑डत्तरा ; प्राणानां शस््न्नानजनितायाः कमन्नानप्रहत्त ट प्रयोजन- 
स्वात्। श्रतएव कनोयसत्व' देवानां शास््रजनितप्रह्तेरल्यत्ात् । 

अत्यम्तयन्नेसाध्या हि साः. इति भाष्यकारः । तेटरेवाः भमुराश्च एषु 

लोकषु श्रस्यचैम्त श्यां ऊतवन्तः--“देवानाश्चासराणाश्च ठच्युडवाभि- 
अवौ स्या। कदाचित् शस्रजनिता कम्मन्नानभावनारूपा हत्तिः 

प्राशामासुदवति । यदा चोद्बति तदा दृष्टप्रयोजना प्रत्यस्लालुमान- 

जनितकश्न्नानभावनाखूपा तेषाभ्िव प्राणानां हसिरासुय्येभिभूयते । 
घ देवानां जयोऽसुराणां परराजयः। कदाचित्तदिप्रसयेय देवाना ` 
हस्िरभिभरुयते आसुख्धा उद्धवः । सोऽसुराणां जयो देवानां पराव! । 

एवं देवानां जये धश्मभ्रूयसूषाद्त्कषे भ्राप्रजापतित्वप्रापेः। अअरसुरजये- 

ऽध्षभूयसू्वादपकषं अस्थाद रल्वप्रप्ठेः। उभयसाम्ये मनुष्यतवप्रािः 
इति माच्यकारः। कनोयस््वादभिभूयमानाः वै देवाः पुनः ऊचुः-- 

इन्त, यन्ने ज्योतिष्टोमे उद्रोधेन असुरान् अत्ययाम अतिगन्छाम इति । 

तै देवाः पुनः वाच्रम् खचुः--त्व' नः भस्मभ्यम् ठद़ाय सीद्रा्' 

कमम कुरुष्व इति। तथा इति सथा धस्तु इति -वाक् तैभ्यः. देषेम्यः 

 ठदगायत् शोदरात' क्छ मकरोत् । वाचि धः भोगः वाङ.जिभिकलो- 
प्रकारः त देवेभ्यः भागायत् उद्गानेन असाधयत् ; यत् - कश्या 
अेभन वदति--वर्थान् अभिभिष्यादयति--तत् आश्रमे सार्थमेवं 

शै 
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„ अथ ह प्रागमू चुस्त्व' न उद्भायेति तथेति तेभ्यः प्राण 
उदगायत् यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य भागायत् यत् 
कल्धाण जिघ्रति तदटाव्ममे। ते विदुरनेनवै उद्नाना- 
चेष्वन्तीति तमभिद्रुल्य पाप्मनाऽविध्यन् सयःस पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूप जिघ्रति स एव सपाप्मा। 

अथ इ चकच्रुचुर्वं न उद्रायेति तथेति तेभ्यञ्चच्चरुद- 
गायत् । वश्चच्लुषि भोगस्तं देवेभ्य अगायत् यत् कल्धाशं 

अगायत् । ते असुराः विदुः-- नेन उद्वाच्ा नः अस्मान् अत्येष्यन्ति 

अतिगमिष्यन्तिद्रति। किंते ऽकुव्वैन् १ तम् उद्भातारम् अभिद्रत्य 

भिगम्य पाना अविधान् विष्ठवन्तः। स य-स प्रजापति यः 

यत्स्ररूपः--पाप्मा स ततस्वरूपः। कथमेतत् ज्ञायते? यतु एव 

द्टम् श्रप्रतिरूपः शास्तप्रतिषिद्न वदति प्रजा, स ठव-अप्रतिरूपवद- 

मेनानुसितः स--प्रजापतेवीचि गतः-पाप्मा। कारणानुविधायि 

काय्यमिति न्यायेन प्रजासु प्राकव्' भजते यदप्रतिरूपवदनः, सत् 

प्रजापतेवीचि तदस्तित्वं ज्ञापयति । 

अथ अनन्तर प्राण पुनः ऊचुः देवाः-त्वे नः अस्मभ्यम् द्राय 

इलि । तथा इति प्राः तेभ्यः उदगायत् । प्राणे यः मोगः तन्निमि- 
सोपकारः त देवेभ्यः भ्रागायत्, यत् कल्याण शोभन जिघ्रति, तत् 

पातने सखाथमैव भरागायत् । ते सुराः विदुः--अनेन उद्रात्रा नः 
अस्मान् अत्येष्यन्ति इति । किन्तेऽङ्व्वेन् १ तम् उद्रातारम् भभिटूत्ब 

पाप्मना भ्रविष्यन् । सयः पापा सः। कथमेतत् ज्ञायत? यत् एव 

इदम् भप्रतिरूपः शास्तरप्रतिषिं जिघ्रति, सणए्वस प्रजापतिन्राणगतः 
पाप्मा । क | 

अध अनन्तरः चन्ञः पुनः ऊचुः देवाः--लै न; अस्मभ्यम् उद्माय 

इति । तथा इति चश्युः तेभ्यः. उदगायत् । वचनक्ुषि धः भोम; तत्निमि- 
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पश्यति तदात्मने । तै विदुरनेनेव न उद्वावालेष्यन्तौति. 
तमभिद्रुत्य पाप्मना अविष्यन् स यः स पाप्मा यदेवैद- 
मप्रतिरूप' प्रश्यति स एव स पाप्मा । 

अथ इ ग्रोवमूचुस्व न उद्रायेति तथेति तेभ्यः ग्रोच- 

सुदगायत्। यः शोत भोगस्त' देवेभ्य आगायत् यत् 
कल्धाग् शृणोति तदात्मने। ते विदुरनेन वे न 

उद्भाचाव्येष्यन्तोति तमभिद्रूय पाप्मनाऽविष्यन् सयःस 

प्राप्मा यद्बेदमप्रतिरूप शणोति स एव स पाप्मा 

अथ ह मनजचुस्त्त न् उद्वायेति तथेति तेभ्यो मन 

सोपकारः त टृषेभ्यः भ्रागायत्, यत् कल्याणः गोभन' पश्यति तत् 

आत्मने सखाथमेव आगायत् । ते असुराः विदुः--भ्रनेन उद्रात्रा नः 

अस्मान् भव्येष्यन्ति इति । किन्तेऽकुत्चैन् ? तम् उद्वातारम् भिद्रुत्य 

पासना विष्यन् । सयः पाप्मासः। कथमेतत् न्नायते? यत् एव 

द्दम् श्रप्रतिरूप' घ्रस्रप्रतिणिद्ध' पश्यति स एव स प्रजापतिचश्ुगंतः 
पाप्मा। 

अथ श्रनन्तर' ग्रो पुनः ऊचु; टेवाः--त्वंन भख्मभम् रश्मय 

इति। तथा इति यत्रं तेभयः उदगायत् । योते यः मोमः तब्िभि- 

सोपकारः तं देवेभः श्रागायात्, यत् कल्याण शोभन" शृणोति तव् 

ऋत्मने खाथभूव श्रागायात्। ते श्रसुराः विदुः भरनेम उद्राज्ा नं 

्रस्मान् अत्येष्यन्ति इति । किं तेऽकुष्येन् ? तम् उद्कातारम् अनिद्रत्य 

पाप्मना भविष्यन् । स यः पाप्मा सः। क्थमतत् श्रायते ? यत् 

प्व द्दम् अप्रतिरूपः शास्त्प्रतिषिह' शृणोति, स एवस प्रजापति- 

ओोत्रमतः पाप्मा । | 

अथ अनन्तर" मनः पुनः ऊचुः देवाः- लं नः भस्मभमःम् उद्राय 

दति । तथा इति मनः तैमा: उदगायत् । मनसि यः भोगः तज्जिभिः- 
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उदगायत् यो मनसि भोगस्तं देवैभ्य आगायत् यत् 

कल्धाण सङ्कल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न 
उद्राचालेष्यन्तोति तमभिदट्रुल पाप्मनाऽविधान् सयःस 
पाप्मा वदेकेदमप्रतिरूपर सङ्लपयतिं स एव स पाप्मा , 

एवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपाख्जनब्रेवमेनाः पाप्मना 

ऽविष्यन् । | 

अथ ₹ईममासन्य' प्राणमुचुस्त्वं न उद्वायति तथेति 

तेभ्य एष प्राण उदगायत् । ते विदुरनेन वे न उद्रा्रा- 
ल्येष्यन्तीति तमभिद्रूल पाप्मनाऽविधान् स॒ यथाऽश्मा- 

नसत्वा लोष्टो विध्वछसेतेव छ हेव विधष्वसमाना विष्वञ्चो 

विनैशुसतो देवा अभवन् पराऽसुरा भवत्यात्मना प्राऽख 

दिषन् भरादव्यो भवति य एवं वेद । 

सोपकारः त' देवेभः भ्रागायात्, यत् कल्याण शोभनः सङल्पयति 

तत् भाक्ममै साथेमेव आगायत् । ते भसुराः विदुः भ्रनेन उदरा 

म: अस्मान् भ्रत्येष्यन्ति इति । किं तेऽकुव्वेन् ? तम् उद्गातारम् भ्रभि- 

दत्य पाष्मना अविध्यन् । सयः पाप्नासः। कथमेतत् ज्नायते ? 

यत् एव इदम् अप्रतिरूपः श्स्त्प्रतिषिदं सङ्कल्पयति, स एव स प्रजा- 

पतिमनोगतः पामा । एवः घनः खलु एताः देवताः भ्रुज्ञाः त्वगादि- 

` देवताः बागादिवत् पाप्मभिः उपाणजन् संसग कतवन्तः, एवम् एना; 

त्वगादिरेवताः पाप्मना अविध्यन् विदवन्तः । | 

अथ अनन्तरम् इमम् भासन्धम् भासय भव मुखान्तवि लखय' प्राणम् 

अशुः टेवाः--त्व' नः भस्मभयम् उद्गाय दइति। तथाड्ति एष प्राशः 

= तेभ; उदगायत् । ते असुराः विदुः--भनेन लहा्रा नः भरखमान् भत्ये- 

ष्यन्ति द्ति। किं सैेऽकुञ्जेन् १ तम् उद्वातारम् अभिदूत्ख पाप्मना 
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तै होचुःक्त नु सोऽभूदयो न इत्थमसंकेत्ययभास्येऽन्त- 

रिति सोऽयाख भङ्धिरसोऽङ्ानारडिरसः।* 

सावा एषा देवता दूनाम दृरपद्यरण खलयुद्र ह 

वा अक्माग््ल्युभवति य णवं वैद। 

सावा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मान श्लयु- 
मप्र्ल्य यवासा दिशामन्तस्तद्रमयाञ्चकार तदासां 

पाप्मनो विन्यदधात्तस्पमरान्न जनमियाच्नान्तमियान्नत् पा- 
प्मान मल्यमन्ववायानौति । 

अविधयन्) स दृष्टान्तः-यथधा लोके लोष्टः मत्पिष्ः भग्मानम् 

रत्वा प्राप्य विध्वंसेत एव' ह एव विष्वं समानाः विष्वञ्चः विविघगतयः 

असुराः विनेशुः विनाश" प्राप्ताः । तत, देवाः योतनथोलाः अभवन्, 

असुराः परा ्रमवन् पराभूताः वभूवुः। यः एवं वेद--प्राणस्याव्त्वेन 

परिग्रहात् ; तस्य भस्य दिषन् म्राटठल्यः- प्रजापतिप्रतिपक्षभूतः 

पाप्मा--भवति, ालमना--प्रजापतिखरूपेख- स च परा भवति 

विभोधते--लो्टवत् प्राप रिष्वद्गगात् । | 

ते टेवाः पनः ऊचुः- क्नु कस्मिन् नु स भूत्, यः न; अरन् 

इत्यम् शअरसंक्त सल्ितवान् देवभावमाम्लत्वेनोपगमितवान् इति । णवं 

मलुसन्धाय निर्णीतवन्तः--भवम् भास्ये सुखे भन्तः इति। स सुख्य- 

प्राणः भयाख्चः--वागाद्यामत्वेन विगेषभावमनाचित्य व्तमानः-- 

प्ाङ्किरषः। क्यम् १ हि खस्मात् अह्नां रसः स्रारः-तः चिना 

अङ्गानां गोघप्राप्तः। | 

हि यस्मात् त्रसाः प्राणदेवतायाः तुरः दूरम्-पापासुरविध्वंस- 

नात् ; तस्मात् एषा देवता पुनः दर् नाम--दूरित्येव' ख्याता । यः टवं 

अद, तस्मात् भ्रस्मात् दूरः पुनः खल्युः मवति । 

 . खापुनः एषा दवता एतास्ता वा्गदोना देवतानां पषए्मार खाभा- 



श्म ५।) 

सावा एषा रेवतेतासां देवतानां अप्मान क्लु- 
(स 

1 

परहत्याक्रना खलुमसयवडइत् । 

सदे वाचतेव प्रथमामत्यवहत् सा यदा खलयुमत्यसु- 

च्त सोऽग्निरभवत् सोऽयममिः परेण सलयुमतिक्रान्तो 

दीप्यते । 

अथ प्राणमल्वषत् स यदा खलयुमलयसुच्यत स ॒वायु- 

रभवत् सोऽय वायुः परेण खल्य॒मतिक्रान्तः पवते । 

विकाक्नानपरुकगेन्दियविषय संसग सक्निजनित' खत्युम् भपष्टत्य विनाश्य 

यत्र प्रासां दिशम् अन्तः, तत् तन्र गमयाश्चकार। तत् तत्र भासां 

देवतानां पाप्मनः पापानि विन्यदधात् विविधेन न्यग्भावेन अदधात् 

स्थापितवतो । तस्मात् जनम् अन्त न श्यात् न गच्छेत्, भन्तं जन- 

शून्यमपि न इयात्। कथम् १ नेत्-डइल्यः जनसंसर्गे नेद गति- 

कश्चामु, सतः क्िवव्ययम् तादगजनाग्तिकिगमनव्यापारे-- पाप्मानः 

षल्युम् अन्ववायानि भनुगच्छेयम् इति हेतोः । 

सावा एषा देवता एतासां वागादोनां देवतानां पाप्मान" सल्धुम् 
भपषत्य विनाश्य, अथ एनाः; खलत्युम् भरत्यवडहत् भतोत्य प्रापयत् खस्ना- 

ग्धा दिदेवताखरूपत्वम् । 
सप्राणः पुनः प्रथमां वाचम् एव भत्यवष्त्) सा यदा बल्यं 

पाप्मानम् अत्यमु्त अतोत्य मुक्ता बभूव, तदा स ैँस्निः अभवत् । 
सोऽय" अग्निः परेण मृव्यु खत्योः परस्तात् भतिक्रान्तः दोष्यते दोति- 
माम् भवति। पापराहित्येनेव वाचां दौतिमन्ता । | 

भ्रयस प्राणः प्राण घ्राणम् भत्यवद्त्। स प्राणः चराः यदा 

खल्यम् पत्यसुश्यत घतोत्य सुक्षो बभूव तदा स वायुः अभवत् । सोऽयं 

अधुः परय खल्युं मृ्यो; परस्ताद् भतिक्रान्सः पवसे बहति | 
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अथ चकच्तुरत्यवहस्दयदा खल्युमलत्यसुच्यत स ्रादिल्यो- 
ऽभवत् सोऽसावादित्यः परेख खल्युमतिक्रान्तस्तम्रति । 

अथ ग्रो्रमत्यवहलदादा सत्युमत्यसुच्यत तादिशो- 
ऽभवप्स्ता इमा दिशः परेश त्यमतिक्रान्ताः । 

अथ मनोऽल्यवषत्दयदा खतुमल्यसुच्यत स चन्द्रमा 

अभवत् सोऽसौ चन्द्रः परेण तुगमतिक्रान्तो भताव 
इ वा एनमेषा देवता खतुमतिवषति य एवं बेद । 

रथात्मनेऽन्नायमागायदयङि किच्ान्नमदयतेऽनेनेव तद- 
दयात इह प्रतितिष्ठति । | 

अथ भनन्तर स चन्तुः भ्रत्यवहत् । तत् यदा मतु पाप्मानम् 

अत्यसुखत, तदा स भ्रादित्यः भभवत्, सोऽसौ भ्रादिलयः परणम्य 

खत्योः परस्तात् अतिक्रान्तः वपति तेजखित्व' भजते पापरादहित्यात् । 

अथ अनन्तरं स ोतम् रत्यवषश्त् । तत् यदा सव्यम् भत्यसुश्धत, 

तदा ताः दिशः अभवन् । ताः इमा; दिभः परेण रत्य त्यो 

परस्तात् अतिक्रान्ताः वदतोताः। अतिक्रान्ता दत्येतस्धाज्रकथना- 

कदुडुलानां ष्वनिमाजाणां प्राणानविदे पापराहित्य' सुष्यते विकःगा- 

मुत्पाद कल्वश् । 

भथ अनन्तर सख मनः भरत््वहत् । तत् यदा व्युम् भ्रत्यसुश्यतः, 

तडा स चन्द्रमाः भरभवत्। सोऽसौ चन्द्रः परे मत्य सत्यो परस्तात् 
अतिक्रान्तः भाति दौसिमाम् मवति--पापरादित्येनैव मनसो दोसि- 
मन्ता, यः एवं षेद-प्राशेन वागादोनां पाप्माभिहननब्यापार', तम् 

एनम् एषा देवता खल्यं पाप्मानम् भतिष्डति तोत्य प्रापयति त्त 

हे वभावम् । < 

वबागादिभिरालाथमागानः कछतमिति स्यष्टसुक्ष' मन तु प्राशेन। 

तदिह प्रस्तु यते भवानने इति । भाने भन्राद्यम्-भअरन्न' च तत् 
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तै देवा भघ्रवन्नेताषदा इद? सव्य यदन्नं तदाकन 
भागासोरनु नोऽस्मिन्नन्न भामजखेति ते बै माभिसंविश्र- 

तेति वयेति त समन्तं परिण्यविशन्त तस्मायद- 
नेनान्नमत्ति तैनेतास्तृष्यन्त्येव इ वा एन खा अभि- 

संविशन्ति भल्ला खाना गरेष्ठः पुरएता भवत्यत्रादोऽधि- 

पतियं एवं षेद य उ हवंविद प खेषु प्रतिपत्तिर्ब॑भूषति 
न डेवाल भार्वयेभ्यो भवत्यथ ख एवैतमनुभवति यो बै 
तमनु भार्य्यान् बुभूषति स डेवाल' भाव्यं भो भवति । 

भाद्य' च--अटनोयम् भन्रम् भागायात् उद्भानेन अरसाधयत् अआकम- 

खात् अकरोत्, डि यस्मात् यत् किश्च अग्रम् भवयते नेन प्रारेन एव 

तत् अद्यते । इह तेन भन्नाद्येन प्राणः प्रतितिष्ठति । 

तै वागादयः देवाः-- ठ विषयद्योतनात् देवाः--भ्रह्रुवन्--एता- 

यत् वे यत् दद" सव्यम् अन्नं, तत् भाने भामाम् भ्रागासोः पागोत- 

बान् भागानेन भामसात् क्रतभित्यथः । श्रगु पश्चात् भ्रामसात्कर- 

शानन्तरम् भस्मिन् अत्रे नः अस्मान् श्राभजस्व आभाजयस्व परस्मा 

अब्रभागिनः कुरु इति। प्राण श्राह ते युय'वेमामाम् अभिसं 
विशत भाभिमुख्येन समन्ततः भिविशत इति। इतरे प्राशशाः- तथा 

षति, तथा भ्रसुष्ति। त सुख्यप्राण' समस्त परि्यविश्न्त सम- 

न्तात् परिषैश्य निविष्टवन्त: । तस्मात् ब्रेन प्राणेन यत् अन्नम् सस्ति 

लोकः, तेन॒ एताः वागादिदेवताः टठष्यन्ति। यः एदबेद-वागा- 

द्ाश्रय' प्राणम् ; तम् एन' स्वाः न्रातयः अभिसंविशन्ति, सवानां स 

भर्ता भरणकत्ता भवति, ख हः भवति, पुरः ग्रतः एता गन्ता भवति, 
 भव्रादः- प्राणवत् खयं पुष्टोऽन्येषां पोष्टा--मवति, अधिपतिः; भवति, 

एवंविद प्रति खेषु श्नातोनां मधा यः प्रतिपत्तिः प्रतिकूलः बुभूषति 

मवितुम् शच्छति, न स पुनः भयेन: भरणोबेभयः भरल पासो 
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`  सोऽयाश्य अाङ्रिसोऽङ्गाना हि रसः प्राशणोवा 
अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गना रससस्मायस्यात् 

कस्माचाङ्गात् प्राण उतूक्रामतिः तदेव तच्छुष्यताषहिवा 
अङ्गना रसः | 

| एष उ एव व्रहस्यतिर्वाम्बं दहतो तस्या एष पति- 
सलस्याद् द्हस्पतिः 

एष उ एव ब्रह्मगस्यतिर्वागे ब्रह्म तस्या एष परति 
स्लस्म्ाद् ब्रह्मणस्पति. । | 

एष उ एव साम वाग्बे सामेष सा चामश्चति तत् 
साखः. सामत्वम् । यदेव समः ध्ुषिशा समोमभकषन 
भवति, भय न्नातोनां मधय यः एव एवम् भअरनुभवति शभनुगतो भवति, 

यो वै तम् अनु अनुव्य भयान् भरकोयान् बुभूर्षति भर्तुम् इच्छति, 
स पुनः निशित भाय्येभयः भरणोयेभाः अल' पय्थाप्ठः भवति । 

स मुख्यप्राणः ्रयास्यः--वागाद्यामलवेन विशेषभावमनासित्य वत्त- 

मानः-ग्राह्किरसः! कथम् ? हि यस्मात् शष्ानां रसः सारः, प्राणः 

वै निधितम् भक्गानां रसः । रसत्वमस्य साघयति--हि यस्मार्ष्ष्लै 
वे अङ्गानां रसः, तस्मात् यस्मात् कस्मात् अङ्गात् प्राणः उत्क्रामति 

अपस्पति, तत् एव तश्र एव तव् द्ग शष्यति। एष प्राशः हि षै 
नि्ितम् अङ्गानां रसः । 

एष प्राणः उ पुनः एव दषश्स्यतिः । वाक् वे हतो छन्दो विशिष्टा 

ऋक्, लस्य एव पतिः पालकः-त' विना तदुश्चारणासामथ्यात्। 

तस्मात् युनः हश्स्यतिः | ^ 

` रष प्राणः उ पनः एव ब्रह्मशस्पतिः। वाक् वे ब्रह्म यजुङ्पः ¶ 

सस्या: एष पतिः पालकः । त॑च्छात् पुनः ब्रह्मणद्यतिः । 

एष प्राणः उ. पुनः एव साम । वाक्र्.वै सामः।. एव प्राणः सा 
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समोनागेन सम एभिस्विभिर्लोकेः समोऽनेन ^ सव्वेखं 
चस्माडेव सामाश्रुते सासः सायुजा सलोकसा य पच 

मेतत् साम शेद, क 

ष डवा उद्रौयः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं सब्वे- 

सुसव्धं बागेव गोधथोच्मौोथा चेति स उदौयः 

तच्ञापि ब्रह्मदत्तश्च कितानेयो गजानं भच्यन्नुवाचा- 
अन्तस्य राजा सूद्खान विपालयतायदितोऽयाख अकिः 
रसोऽन्येनोदगायदिति वाचा चश्टेव स प्राणेन चोद् 

गायदिति। 

च--वाक् श्रमश्च--प्राणः- निखिनस््लोशब्दाभिधैयवसुविषयः सा, 

निखिनलपुंशब्टाभिभैेयवस्तुविषयः भमः-- तस्मात् सास्रः मोतिरूपस्य 
्यरादिससमुटायस्य सामल्म् । `प्रकारान्तरे--यत् यस्मात् उ एव 

ञजुधिखा पुन्तिकाशरोरे समः, मशकेन मशकश्रोरेण समः, नागेन 

खस्तिशरोरेण ममः, एभिः िभिः लोकैः समः, अनेन सर्न्वेश समः, 
तस्मात् उ एव साम। यः एवम् एतत् साम कैद स श्रशयुते व्याप्नोति 

ताटङ्मङत्वलामेन, सान्न: सायुज्य --सयुम्भाव' समानदेषहेन्द्रियाभिः- 

 मानित्व' सलोकतां समानलोकतां जयति भरायन्सोकरोति । 
एष उ व प्राशः उद्गोयः। कथम् ? हि यस्मात् प्राणः वै उतूप्रा- 

खेन चष गलप्रायेन इद" सव्वैम् उत्तब्धम् उन्तभ्भिल' विष्टतम् । वाक् 

एव गोधा । उत् च प्राणः गोधाच वाक् इति स उदोधः। 

तदापि--तव् तत्र र्थे हइ भाख्यायिका पि। चेकितानः 

 , चिकितानस्वापत्य' ब्रह्मदत्तः राजान सोमः भक्तयन् उवाच--अय 

सजा सोम; त्वस्य परोक्षगतस्य तस्य सूरीन विपातयतात् विख 

पातयतु यदि इतः भस्मात् प्रकतष्त् प्राणात् अन्य. देवसान्तरेष 

अयांश्य; आङ्गिःरसः इति उदमायत्-- श्रयस्व; आङ्गिरसः प्राशएव, 

४४ 
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तख हेतस्य साम्नो यः खं वेद भवति इहास्य खः तस्य 
ञे खरण्व खं तस्पराटालिज्य' करिष्यन् वाचि सखरमिष्छेत 
तया वाचा खरसम्पन्नयालिश्य कु््धात् तस्मात् यन्न 
सखरबन्त दिदटन्चन्त एव । अथो यस्य सखम्भवति भवति 

हास्य ख' य एवमेतत् सान्न: ख वेद् । 

तस्य हतस्य साम्नो यः सुवगं द भवति हास्य सुवशा 
तस्य वे स्वरणएव सुवणं भवति हास्य सुवणं य एवमेतत् 
सानः सुवगं वेद । 

तस्य हतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठांेद् प्रति ड तिष्टति 
तस्य बै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत् प्राशः प्रति- 

षितो गौयतेऽन्न इल्यु हेक आः । 

तस्य यदि भ्न्यटेवत्वेन उद्रान' क्रलवान् महान् अपराधोऽभुदिति 

निमलितोऽ्थः। वाचा च प्रा्ेन चहिणरव स श्रयास्यः आङ्गिरसः 
उहाता उदगायत् इति । 

तस्य एतस्य साब; पुनः यः स्व धन' वेट, तस्य रस्य भवति पुर 

स्व धनम् । तस्य साम्नः किं घनम् ? तस्य साम्नः स्त्ररः एव खं धः; । 

तस्मात् आात्विज्यम् ऋतिक कर्ोङ्गान' करिष्यन् वाचि खरम् इच्छेत । 
तया सररसम्पच्रया वाचा अआल्िच्य' कुलात् । तस्मात् यन्न स्वरवन्तम् 

उद्गातार' दिटकल्न्सः द्रष्टुम् दच्छन्तः एव लोकिकाः, अथो पिच 

यस्य स्वे" धन" भवति स' धनिन दिटकच्तन्तः इति । र्व" साख: एतत् 
स्व यः वेद, तस्य अरस पुनः ख भवति। 

तस्य व्रतस्य साश््नः यः पुनः सुवं वेद, तस्व अस्य पुनः सुक्थं 

मवति; नस्य साम्नः स्वरः एव सुवणम् । यः र्व सान्नः एतत 
सुवं वेद तस्य श्रस्य सुवं भवति । 

तद्य एतश्च साग्ब;ः यः पुनः प्रतिष्ठां षेद, स पुमः प्रतितिष्ठति) 
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अथातः पवमानानासेवाभ्यारोहः स वे खलु प्रसलोता 
साम प्रसौति स यच प्रस्तुयात् तदेतानि जपेत् । भ्रसतो 
मा सद्रमय तमसो मा ज्योतिगमय सल्योर्माऽरतं 
गमयेति स यदाहासतो मा सद्रमयेति खलुर्वा असत् 

सदशूत' खल्यो माऽख्तं गमयाखतं मा कुर्व्विवयेवेतदाह 
तमसो मा ज्योतिगमयेति खट तमो ज्योतिररत 
खल्योर्माऽखतः गमयाख्त मा कुविलेवेतदाह रल्योर्मा- 
ऽतः गमयेति नाच तिरोहितमिवास्ि अथ यानौत- 

राणि स््लोचाणि तेष्वात्मनेऽच्नादयमागायेत्तस्माद् तेषु वर 

वरणोत व काम कामयेत त स एष एवंविदुद्वाताऽ+- 
त्मने वा यजमानायवाय काम कामयते तमागाधति 

तदैतज्ञोकजिदेव न हवालोक्छताया आभासि य एव- 
मेतत् सामवेद । वड ३।३।१-२८ । 

तस्य साग वाक् एव प्रतिष्ठा । कथम् ? हि यस्मात् वाचि खलु एष 

प्राणः प्रतिष्ठितः एतत् गान गोयते-मोतिभावमापदयते, एके भवर 

प्रतिष्ठितः इति पुनः अः । 

पद्ध अनन्तर' यस्मात् जपकख् देवभावायाभ्यारोहफलम् अतः 

पवमानानां--ज्योतिष्टमसिद्धानां इादशस्तोत्राणां यजमानाधसुदरोतानां 

याणां पवमानाख्यानां स्तोज्ाणां-एव तदार्भणएव भभ्यारोदः अजप- 

कड। सवै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति। स यन्र यस्मिन् कालत 

साम प्रस्तुयात् प्रारभेत तत् तस्मिन् काले एतानि जपेत्--्रसतोमा 

सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगेमय, खत्योसाखतः गमय” इति । जप्यानां 
 श्रयाणामेकार्धत्वेऽपि शब्दान्तरेस्िरोहिताथेत्वादर्थाभिबोधनाय स्रयभेव 

मन्वयं व्याचरटे-यदा प्रस्ताता भाड--श्रमतो मा सहमय इति मन्युः 



३४८ बेदान्तसमम्बयः । [स्मः च! 

€ \ तयो लोका एतएव वामेषाय लोकोमननोऽग्व- | 

रिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः) 

वयो वेदा एतएव वागीषर्गवेदो मन्नो यजुव्यदः प्राशः 

सामेदः। ४ # 

देवाः पितरो मनुष्या एतएव वागेव देवा मनः 
पितरः प्राणो मनुष्याः । 

 „ वा खसत्, सत् ररत, सत्यो: मा भअरसत' मम्रय, खतः मामां कुर 

दति एव , यदा स एतत् आद्--तमसो मा ज्योतिर्गमय इति खलुः वै 

तमः, ज्योतिः भरख्तं, ख्त्योः मा अर्तं गमय, अ्रग्त॑मामां कुरु इति 

एव । सख्त्योः मा भरतः गमय दति म श्रच्र तिरोहितम् इव अस्ति 

यथाश्रुत एवाधेः । अथ यानि इतराणि स्तोज्राणि नवसंख्यकानि सेषु 

्राने भावार्थम् खव्रादयम् अ्ागायत्। तस्मात् तेषु स्तोचेषुयः 
कामः कामयेत त वर छणोत। सएष एवंविद् उद्वाता भाने 

भासाथ यजमानाय यजमाना्थे वा य' काम कामयते, तम् भागायति 

खद्वानेन साधयति । तत् पुनः एतत् कश्म लोकजित् एव । य एवम् 

एतत् साम वेद, न हि पुनरेव तस्य भलोक्यताये अलोकारंत्वाय र 

अस्ति। तज्ञाभो निखय इति न ताटृशष' शंसनम् । 

८। मनोवाक् प्राण दति जितयारब्ध भरासेव्युक्तम् (७११) 

सम्प्रति वैषां लोकल्वादिकसुच्यते चयदति। चमे वाद्यनःप्राणाः एव 

जयः लोकाः भूर्भुवःखरित्याख्याः । वाक् एव भय' लोकः भूर्लोकः, 
मनः अन्तस्लिलोकः भुवोलोकः,"प्राशः सौ लोकः खर्लोकः । 

एते वाङ्मनःप्राणाः एव वयः षेदाः। बाक्ष् एव कऋम्बदः, मनः 
यजुव्वे दः, प्राणः सामबेदः । 4 ^ 41 

एते वाद्लनःप्राणाः एव देवा; पितरः मतुष्याः । वाक् एव. दैवाः 

मनः; पितरः, प्राणः मनुग्धाः ५ 
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पित्ता माता प्रजेतणएब मनणव पिता बाद्याता प्राणः 

प्रजा | 

 विन्नात विजिज्ञास्यमविन्नातमेतएब यत्क्िश्च 
विज्ञात वाचस्तद्रुपं वाग्धि विन्नाता वागेनं तद्वुतवा- 
ऽवति । 

यत् किञ्च विजिन्नास्यं मनसस्तद्रष' मनो हि विलि- 
च्नास्यं मन एन' तद्भत्वाऽवति । 

यत् किञ्चाऽविन्नात प्राणस्य तद्रूप प्राणोद्यविन्नातः 

प्राण एन तह.त्वाऽवति । 

एते मनोवाकूप्राणाः एव पिता माता प्रजा। ममः एव पिता, 

- वाक् माता, प्राशः प्रजा। 

एतै वाङ सनःप्राण; एव बिन्नात', विजिन्नास्यम्, भविन्नातम् । 

यत् किञ्च विज्ञात विस्पष्ट न्नात' वाचः तदरूपम्--विन्नातविषयो दहि 

वागरुपेण विज्ञातरि तिष्ठति ; वाक् हि विच्नाता--विन्रातविषयविश्ना- 

पनकाले वाचेव तत् सिद्धयति, एवं तस्यामेव विन्नादठत्वं विभाति, भत- 

एव तस्याएव तत्वम् ; सत् विन्नात' भूत्वा वाक् एन' वाग्विदम् अवति 

पालयति--वाक्लिरोधाने तेन॒ च विश्ञातविषयस्य भवेत् तिरोधानः 

वाग्बिदो विपत्पातख । 

यत् किञ्च विजिश्रास्यं मनसः तद्रूपम् । मनो हि विजिश्रास्यम् ; 

मनसः सन्दिद्यमानाकारत्वात् । तत् विजिन्नास्यं भूत्वा मनः एनः 

ममोविदम् भवति पालयति--विजिन्नास्वाभावे स्याग्मानश्सम्बदो- 

 ... ऽभावः। 

यत्किञ्च भविन्नातं प्राणस्य तद्रुपम्--श्नातविषयो षाचि, सण्दिश्च- 

 मानविषयो मनसि, भन्नातविषयः प्राै तदाकारेण तिष्ठति न वाङ 
मनोसयोर्मोचरो भवति । कथभेव' मवति १ प्राशो हि अविन्नातः- 
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 तस्याएव वाचः पृथिबौ शरोर ज्योतीरूपरमयमगनिस- 
द्यावल्येव वाक् तावतो पृथिवौ तावानयममिनः। 

अथेतस्य मनसो योः शरौर ज्योतौरूपमसावादिल्य- 
सदावदेव मनसावतौ योस्तावानसावादिल्यस्ती मिथु- 
नध? समेतां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स॒ एषोऽसपलो 
हितीयो तरै सपल्लो नास्य सपो भवति य एवं षेद् । ` 

अयेतस्य प्राणस्यापः शरीर ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस- 

अनिव्यचनोयत्वात् । तत् भविक्नात' भ्रूत्वा एन प्राणविदम् भवति 

पालयति--सबव्येसिन् विन्नातते विन्नातव्याभाषै विक्नातुदिलोप आप- 

तति, भरतणएवाविन्नातमेव त" विलोपाद्र्तति । 

वाङ मनःप्राणानामाधिभौतिकविस्तारमुक्ाधिदेविक विस्तार उप- 

स्थाप्यते तस्येति । तस्याः एव-- तस्याः बाचः एथिवो शरोर' भ्राधार- 

भूतम् भयम् भ्रग्निः ज्योतोष्प' करण, तत् तस्मात् यावतो एव वाक् 

तावतौ एव एधि तावान् भयम् भमग्निः । 

अथ एतस्य मनसः खौ; शरोरम् आधारभूतम्, भ्रसौ आदितः 

च्योतोरूपं करणम् । तत् तस्मात् यावत् एव मनः तावतो यौः, तानम् 

असौ भरादित्यः। तौ भनग्न्ादित्यौ वाङ मनसे मातापितरौ--अदित्यस्य 

मनसः पित्वं वाचश्ाम्नेश्च माद्रत्वम्, “सावित्र पाकमाम्नेयञ्च प्रकाश- 

छते कदसिन्रपदगनान्तयोः सि जनकत्वम् “मिथुनः मेथुन्यम् 
दतरेतरसंसगे दयावाष्थिव्योरन्तराले समेतां सङ्कच्छेतां ततः प्राणः वायुः 

पलायत । यः जातः स इन्द्रः विश्ः (२।२२) स एष भसपनत्रः प्रति- 

पक्तविरहितः। कथम् ? हितोयः वे सपल्नः--यच्र दितोयौो विद्यत 

तज्र सपब्रलं सश्नवति नाव तधा। यः एदबेद--प्राणस्य इन्द्रस्यासपन्नलं, 

तस्य भरस्य न खपन्नः प्रतिपक्षः भवति । 

भथ एतस्य प्रापस्य भापः शरोरम्, भसौ चन्द्रः ज्योतोङूपम्, तत् 
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यावानेव प्राणस्तावत्य आपरस्तावानसौ चन्द्रश्च ते सव्वे- 
एव समाः सव्वंऽनन्ताः स यो हेतानम्तवत उपास्तेऽन्तवन्तं 
स लोक जयल्यथ यो डेताननन्तानुपास्तेऽनन्तछ स लोकं 

जयति | चह ३।५।४- १३ । 

१० योश वे शिशुं साधानं सप्रल्याधान 

सम्थुग; सदाम वेद सप्त ह ददिषतो भ्राटव्यानवसणगदधि । 

अरय' वाव शिशुर्योऽयः मध्यमः प्रागसस्येदमेवाघधानमिदः 

प्रत्याघान प्राणाः स्थुणान्न दाम । 

तस्मात् यावान् एव प्राणः तावत्यः भ्रापः, तावान् असौ चन्द्रः । त्रत 

एते वाद्नःप्राणाः सव्व" एव समाः सर्व्वे अनन्ताः सयः पुनः एतान् 

अम्तवतः परिच्छिव्रान् उपास्ते स भ्रन्तवन्तः लोक' जयति, भथ यः 

एतान् अनन्तान् भरपरिच्छित्रान् उपास्ते स भ्रनन्त' लोक जयति । 

१०। श्प्राणा तै सत्यं तेषामेव सत्यम्” ( २।५। ५०४ ), भ्रतणएव 

पराता “सत्यस्य सत्यम्” इति यदुक्त' तत्र प्राणत्लनिर्णयायादहइ अय- 

सिति। यः पुनः साधान साघार', सप्रत्याघधान सप्रल्याधार--यव 

श्रायस्य साक्षात् संसगः तत् प्रत्याधान' ; सस्थुण' सम्तम्भर' सदाम 

सर्ज शिषः प्राण वेद स सप्त सपघ्तसंख्यकान् दिषतः श्ाटव्यान्-- 

न्ाठव्या हि दिविधा भवन्ति दिषन्तोऽदिषन्तश्च तत्र ददिषन्तो ये तान् 

विरोधिनः अवरुणद्धि । “सप्त ये शोषश्याः प्राणाः (८1२) विष्योप- 

 लच्धिद्दाराणि ततुप्रभवा विषयरागाः सहजत्वात् ्राटव्याः” इति भाष्य 

कारः । य; अय मध्यमः प्राणः शरौरमध्यस्घः प्राणः लिङ्गालमा चय 

पुन; शिषः--°विषयेष्वितरकरणवद पटुत्वात् भिशः। तस्य ददः 

शरौरम् एव भ्राधानम्, इदं शिरः प्रत्याधानं--ततास्य साक्तात्संसगीत्, 

प्राणाः करणानि स्थुषा, त्रः दाम--श्रन्रपानजनितवषलेन देहेऽस्यावष्ट- 

भ्यमानत्वात् । | 
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तमेताः सप्ता्चितय उप्रतिष्ठन्ते तस्या इमा भरन् 
लो न्यो राजयस्ताभिरेनर सद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अच्न्ना- 

पस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत् कष्ण 
तेनाग्निय्छक्र तेनेन्द्रोऽधरयैन' वर्तन्या पृथिव्यान्वायन्ता 
योरुलरया नास्यान्न' क्षीयते य एवं वेद । 

तदेष श्चोको भवति--भर्वाग्िलिश्चमस ऊद वुघ्रस्त- 
स्मिन् यशो निहित विष्वरूपम् । तथासत षयः सप् 

तोरे वागाष्टमो ब्रह्मणा संविदानेति ॥ अर्वाग्विलश्चमस 
अद्ध बुप्रद़तीद्' तच्छिर एष च्यर्वाग्विलश्चमस ऊद वुघ्रस्त- 
स्पिन यशो निहितः विश्वरूपमिति प्राणा वे यशोनिदहितं 

एताः सप्र भ्रचितयः--श्यवासावपि ल्ितोः इति-अच्तयरेतवः 

तं प्राणम् उपतिष्ठन्ते अनुगताः जवन्ति- ध्यद्यपि मन्तकरणे तिष्टति- 

रपपूव्येः (पा, १।२।२५) भामनेपदो भवति इहापि सप्तटेवताभिधा- 

नानि मन्त्रखानोयानि करणानि, तिष्ठतेरतोऽाप्यालमनेपदं न विरुचम्” 

ति भाष्यकारः । तत् तत्र या; दमाः भ्र्तन् अकिणि लोहिन्धः 

लोडिता: राजयः रेखाः ताभिः राजिभिः रुद्रः एन प्राणम् भन: पतः 
अनुगतः उपतिष्टतदत्यथंः । अथ अकम् अक्षिणि याः रापः ताभिः 
पव्जैन्यः एनम् भ्रन्वायत्तः, या कनोनका कनोनिका नेततारका तया 

आदित्यः एनम् भ्रन्वायत्तः, यत् छष्णं चक्लुषि तेन अग्निः एनम् चन्वा- 

यत्तः, यत् क्तं चक्तुषि मेन इन्द्रः एनम् भन्वायत्तः, भधरया वन्तन्धा 

पश्छणा एन" एथिवौो अन्वायत्ता, उग्रया वन्तन्धा यौः अन्वायत्ता, यः 

एवं वेद, तस्य अस्य श्रन्न' न क्ोयते। | 

तत् तस्छिन् भर्थे एव क्ञोकः मन्तः भवति । मन्तसुक्रा खय शरुतिः 
| तद्म चटे-^““व्धागम्बिलखम्र सद् वुः" इति दद तच्छिरः, स 

हि भर्व्वाग्विलश्चमस उड दुक्षः" द्द' तच्छिरः चमसाकारम् सुख 



श्ष अ! 1 दैवतावक्षौ ॥ ` ३५४ 

विश्वरूप पूणागेतदाह तस्यासत षयः सप्रतौरदति 
पूणा वा रषयः पाणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मम संविः 
दामेि वागष्यष्टमौ ब्रह्मणा संवित्ते । 

माव गौ तमभरद्जावयमेषव गोतमोऽव' भर्दाजं ` 
इ मामेव विप्रवामिन्रजमदग्नो अयमेव विष्रबवामिचोऽयं जम 

दसिनिरिमावैव वसिष्टकश्चषावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो 

वागेवाचिर्वाचा द्यन्नमदातेऽत्तिह वै नामैतद्यदविरिति 
सव्वस्यात्ता भवति सव्वमस्यान्न' भवति व एवं वेदे । 

| बड़ ४।२।१-४ \ ̀ 

बिलरूपत्वात् शिरसः बुक्नाकारलात्? ; “तस्मत् यशो निहित विश्ड- 

रूपम्, इति प्राण वै यश्ोनिडितः विश्वरूपः प्राणानेतदाडः> - तस्मिभ् 

जिरखि विश्वरूपः नानारूप' यमः निहित स्थितः मवति + क्िम्त- 

खश्च: १ प्राणाः । किन्तदिश्वरूपम् ? प्राणः खोचादथः वायवश्च; 

^“ तस्यासत ऋषयः सप्त सोरे' दति प्राण वा ऋषयः प्राणानेतदादः”-- 

तस्य चमसस्य तोरे समोवत्तिनि देगे सप्त ऋषयः भ्रासते प्राणाः परि” 

स्यन्दाककाः ते एव च ऋषयः ; %व्वाग्टमो ब्रह्मणा संविदामः दति 

वाक् हि अष्टमो ब्रह्मणा संविन्तेः--छिद्राग्णां ससत्वेन ससेन्दरियाि 
क्त्र रसना तु सप्तमौ अष्टमो वाक् तया ब्रह्मणा वेदेन संवाद कुरुते 

के प॒नस्ते चमसस्य तोरे कषयः १ दमौ एव गोतमभरदाजौ कर्ण 
अयमेव दक्िखः कणः मोलसः अयमेव उत्तरः कणेः भरदाजः। इमौ 
एव विष्बामितरजमदम्नो चचुषो --भयभेव विश्वामित्रः दलिण' चश्ुः, 
अयमेव जमद म्नि; उन्तर' चकुः, इमो एव वसिष्टकश्यपौ नालिकापुरौ 

अयमेव वसिष्टः दसिखनासापुटः, भयमेव काश्यपः उत्तरनासापुटः ; 

| वाक् एव भतिः। वाचा डि भन्रम् भरद्यते-यत् भनिरिति तत् 

अत्तिः ह वे प्रसिद्ं नम--भत्तिरिति वक्तव्ये भत्रिरिव्यक्षमिति भावः। 
४५, | 
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 ११। अथैनं विदग्धः शाकल्यः प्रप्रच्छ कति 
देवा यान्नवल्कोति। स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे 
यावन्तो वेप्रवदेवस्य निवियुच्यन्ते वयश्च चौ च शता जयश्च 
चरी च सश्खेत्योमिति होवाच कत्येव देवा यान्नवल्क 7ति 

अयस्ति८शदित्योमिति होवाच कल्येव देवा यान्नवल् 1- 

ति षडव्योमिति होवाच कल्येव देवा यान्नवल्क 1ति 

श्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा यान्ञवल्क गति द्ावि- 

ल्योमिति होवाच कल्येव देवा यान्नवल्क 1त्यध्यद्वं दृल्यो- 

मिति होवाच कल्येव देवा यान्नवल्क 7ल्येक इत्योमिति 

 शोवाच कतमे ते चश्च दौ च श्रता चयश्च चौ च 

सहसेति । 
व एवं वेद, सख सन्यैस्य भर्ता भोका भवति, सव्यैम् भरस्व भत्र 

भवति। 

११। ठेदिव्वदेवसंख्यासष्ोचहारेण प्राणे तत् सव्य पथवस्यति 
"येति । भय अनन्र' षह किल जनकसभागतम् एन याश्चवर्कय 

शाकस्थः शकलस्यापत्यः विदग्धः पप्रच्छ पृष्टवान् हे यान्नवरणः, 

कति देवाः इति। सं याज्ञवल्क्यः पुनः एतयाएव निकिद-- वद्मा 

 टेवतासंख्यावाचकमन्तपदेन--प्रतिपेटे उत्तर ददौ! दैष्डदटेवस्य 

शस्त्रस्य निविदि यावन्तः टेव; उच्यन्ते तावन्तः देवाः दति काऽसौ 

निवित्- “यश्चो च भरता च्यश्चज्रो च सङहखा" इति। जय 

त्रयश्च तोखि च शलानि जोरि च सडस्राणि-षदधुत्तरजिशताधिक- 
तरिसदस्ाणि देवाः इति ¦ ओमिति पुमः शाकल्य उवाच । पुमः स 

सेख्यासङ्को चज्नापनाव- इ याञ्नवखूकया, कति एव देवाः इति । याज्च- 

बसा आङ चयस्िंगत् इति । भरोमिति पनः शाकल्य उवाच! 

एनः ख संख्यासषहो चन्नापनाय-- डे यान्रवख्कय, कति एव देवाः इति । 
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स होवाच महिमान एवैषामेते तयख्िप्शत्वेव देवा 
दरति । कतमे तै वथस्िप्णदिल्यष्टो वसव एकादश सटा 
हदादटशादिव्यास्पकविणदिन्द्रश्चंव प्रजापतिश्च बयसि 
शाविति। | 

कतमे वसव इल्यमनिश्च पृथिवो च वायुश्चान्तरिचिच्चा- 
दित्यश्च योश्च चन्द्रमाश्च नचवाणि चेते वसव एतेषु षोद्" . 

सव्वं हितमिति तश्मादसव इति । 

यान्नवल्क्य आह-षट् इति ¦, भ्रोमिति पुनः शाकल्य उवाच । युन; 

स ॒संख्यासङ्को चन्नापनाय--हे याज्ञवल्कय, कति एव देवाः दइति। 

यान्नवर्काः- तय इति। भोमिति पुनः शाकल्य उवाच । पुनः स 

संख्यासह् चक्नापनाय--हे याक्नवल्का, कति एव रेवा; दति, यान्न 
वल्कः -हो इति । शओ्रोमिति पुनः शाकल्य उवाच। पुनः स संख्या- 

सदो चन्नापनाय--हे यान्नक्ल्का, कलि एव देवाः इति । याश्षवल्काः 

---श्रध्यद्वैः अहाधिकः एकः । श्रोमिति पुनः शाकल्य उवाच । पुनः 

स संख्यासष्ो चन्ञापनाय--डे यान्नवरकय, कति एव देवाः इ्ति। 

यान्नवल्काः-- एकः इति श्रोमिति पुनः शाकल्य उवाच । शाकस्यः 

कतमे ते (त्यजो च शता रय जो च सहस्राः? इति। 

स याक्नवल्कयः पुनः उवाच--जयस्तिंगत् तु एव देवाः, एते षुकलर- 

तिशताधिकलतिसहसदेवाः एषां बयस्तिंणदेवानां महिमानः विभ्रूतयः 

एव इति। शाकल्यः--कतमे तै तयस्तिंशत् इति । यान्नवस्कयः - 
अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, हादश भ्रादित्याः- से एकवतिंणत्, इति । 

इन्द्रः च प्रजापतिः च श्रयस्तिंशौ बयस्ति शतां पूरणो इति। 

गाकल्यः--कतमे वसवः इति । श्रर्निः च, एथिवोष, वायुः ख, 

अन्तरिक्ष च, भादित्यः च, द्यौः च, चन्द्रमाः च, नस्त्राशि च, एतै 

वसवः। हि यसत् एतैषुष्रद सव्यै हितः ख्ितम् इति, तस्माल् 
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कतमेर्द्रा इति दशमे पुरुषे प्रशा आत्मेकादशस्ते 
 -यदाश्माच्छरोरानपर्चयादुत्क्रामन्छथ रोदयन्ति तयद्रोद- 
यन्ति तद्माद्रद्रा इति । ष 

कतम आआदिल्यादति दादश बै मासाः संवतसरस्येत 
प्रादिला एते दीद सव्वमाददाना यन्ति ते यदिद 
` व्वेमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । 

कतमडृन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति सनयिनुरेषन्द्रो 

यन्नः प्रजापतिरिति,कतमस्तनयिब् रिव्यशनिरिति कतमो 

यन्नदति पशव दति । 

वसव दइति। वसतेसः--वसुः। “यस्मादासयन्ते तस्मादसवः इति 

भाष्यकारः । । 

शकरधः--कतमे रद्राः इति। याल्नवस्कवः-- पुरुषे प्राणाः 

इन्द्रियाणि दश, ्रात्मा मनः च एकादशः एकादशानां पूरणः। ते यदा 

अस्मात् मर्च्वात् गरोरात् उतुक्रामन्ति, भथ तदा रोदयन्ति। तत् 

"तत्र उत्क्रमणे यत् यस्मात् रोदयन्ति, तस्मात् रद्रा; इति। | 

शाकल्यः--कलमे आदित्याः दति। दादश वै मासाः, संवत्सम 
एते आदित्याः, कथम् ? हि यस्मात् एतं इद" सव्यम् श्राददामाः 

ग्णह्ृन्तः यन्ति गच्छन्ति। यस्मात् इद' सब्वैम् भाददानाः यन्ति, 

तस्मात् श्रादिव्याः इति। 

शाकस्यः--कतमः इन्द्रः कतमः प्रजापतिः इति। याज्नवम्कयः 
--स्तनयिलतुः एव इन्द्रः, यन्नः प्रजापतिः इति। शाकस्थः--कतमः 

स्तनयिल्युः इति । यान्नवरुक्ः-- अशनिः इति । शाकस्यः- कतमः 

यन्नः इति| यान्नवल्कयः--पशवः इति--प्यन्नस्य हि साधभानि 
 पश्वः। यन्नस्यारुपत्वात् पशुमाधनाश्रयलाच्च पशवो यन्नद्र्युष्यतैः 
इति भाव्यकीरो.। > = क । 



कतमे षडडल्यमिश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिचच्चादि 
त्यश्च दौञचैते षडते हौद ९ सव्य षडिति । 

कतमेतेव्रयो देवा इतौम एव वयो लोका णषु 

` होमे सव्वं देवा इति कतमो तौ दौ देवाबिल्यन्नद्चैव 
प्राणश्च ति कतमोऽध्यञ्च इति योऽय' पवत इति । 

तदाहइयेद यमेकङइवैव पवमेऽथ कथमध्यञ्च इति यद- 
स्िच्निद सव्वमध्यार्होत्िनाधाद्ं इति कतम एकोदेव 
दति प्राण इति सब्रह्म यदिव्यावक्षते। 

वरह, ५।९।१--< । 

शाकल्यः--कतमे षट. दति यान्नवल्कयः--भरग्निः च, पथिवो 

ख, वायुः च, भन्तरिस' च, प्रादित्यः च, यौः चणएतेषर्। एतै षट् 

द्द' स्मम् इति। 

शाकल्यः--कतमे से चयो देवाः इति। इभे ज्यः लोकाः एव- 

ए्थिव्याम् च्रम्निं, च्रन्तरिक्े वायु, दिवि भादिल्यं एनरन्तभय लोका- 

स्रयद्ति। शाकलयः-कतमौतौदेवोडति। भन्र'चण्व प्राश 

च एव । शाकलाः--कतमः भ्रध्यरैः इति यीऽय' पवते वायुः । 

तत् तत्र अाहइुः- यत् यस्मात् श्रयम् एकः दव एव पवते, भ्रथ 

कथम् श्रष्ययैः इति । यत् यस्मात् अस्मिन् वायौ इद" सव्यम् भअध्या- 

भात् अधि भार््ोत् भ्रधि ऋशिः प्राप्नोत्, तेन ब्रध्यचैः इति । शाकलाः 

 --कंतमः एकः देवः इति । प्राशः दति । कथम् ? स प्राणः ब्रह्म त्यत् 

इति श्राचक्तते। परोक्ताभिधायकेन व्यच्छब्ट् न परोक्षत्वेन । प्राषे 

ब्रह्मदगन परोक्ष नतु साक्तत्। । 

रै 

कै नै 

` वेदिकरैनानीं यश्चप्येकल्ः प्रारी साधिते, ल्थापि न तदश्यत छबीर्साहितायां किन्तरि सुम्यक्- 

मथयथ्वेणि । जौवनघारणाय मनस; प्राधाच् दश्यत ककसंहिताया,) तदया-- 



३१८  वेदाग्तसमन्वयः । [र्लअ। 

यत्ते यम' ठवखत' मनौ जगाम दूरकम् । 

तत्त श्रावर्तयामसौड चयाय कौबसे ॥ 

यक्ते दिव ' त् प्रथिवौम्- 

यत्ते भूमि' चतुभिम्- 

यत्ते चतस्रः प्रदिशो- 

यत्त समुद्रमणेवभ्-- 

यत्ते मरौचौः प्रवती- 

यत्त अपो यदोषधीः- 

यत्ते ृख' यदुषन-- 

यक्तं पल्वेतान् व्रहती-- 

यत्ते विश्रमिद' जगत्- 

यक्त परः परावतो- 

यत्ते भूतः च मन्यश् समो जगाम दृग्कम् । 

तत्त भावत्तयामसौह चयाय जौवसे॥ खक् १०म ५-स् १{--१२ छक्। 

यज्जायतो दूरमुदैति देव तद् सुप्तस्य तथैवेति । 

ट्रङ्म' ज्य तिषां ज्यीतिरेक तन्प्रे मनः शिवसङ्गल्पमस्तु॥ 

थेन कम्य खपसी मनौपि्ौ यज्ञं क्तग्वन्ति विदथेषु धीरः। 

यद पृच्' यमन्तः प्रजानां- । 

यत् प्रन्नानमत चेतौ तिश्च यन्ञपीतिरन्तरख्त प्रजासु । 

यस्माच्र ऋतः किन कठी क्रियते-- । 

भ्रनेड' भूत" भुवन भविष्यत् परिग्ृहोतमषतेन सवनम् । 

रेग यञ्जस्तायते सप्तदोता-- ॥ 

य्थिन्रुचः साम यलुंषि यख्िन् प्रति्िता रथनाभाविवाराः । 

यसि चिन्त सत्धमीतः प्रजानां-- । 

सुषारयिरख्रानिव यन््नुष्यात्र नौयतेऽभीशुभि्वाशजिमद्व । 

प्रसि ` यदजिर  जविष्ट- । यकु: १४) १--4¶कं। 

वाग्विषयकः तीयः न पुनर्वि रल क्स हितायाम् । 

चत्वारि चयी भस्य पादा भौं सप्त इस्ता भस्य । 

विधा ज्धो इषभी रोरवीति महोदेवो मस्या" आ विवेश ॥ 

ऋक् ४म, ५य्स्, दकक् । 

इत्यस्या यपि शओौमत्पतन्नलिमडहररिशेव' व्याख्यानः क्तम्-- “महोदेवो मर्याः आविवेशेति 

महाम् रवः शब्दः मस्या मरश्धनधाशो मनुष्याः तमम् आविवेश । मईइतारदवेश नः साभ्य' यथा 

स्थाहिव्यध्यय' व्याकरणम्” इति, वथधापि नेतदेकान्तं यती निरककसाऽन्यया न्याद्याता. 



श्म} देवताबह्लौ । २५९ 
तदम्या---चलारि शङ्गेतिं वेदा एव एतखक्ताः, चय अख पादा इति सवनानि खि, दहे शीरदं 
प्राययोयोदनौधै, सप इसासः सप्त छन्दसि, विघावद्धः मन्न्राह्मखकस्पेः, वषम रोरवीति तेदण- 
मस्य सवनक्रमेण रम्मियेजुभिः साममियं्दनख्म्मिः शंसन्ति, यजुमिय॑नन्ति, सामभिः स्तुवन्ति । 
महोदय श्रत्येष हि सडान् देवो यदक्नो मत्या“ आविवेश इन्यघ [ह मनुष्यान् आविशति यलनाय, 

तस्यो तराभूयसे निन्धचनाय ।” एति) 

यदाग्बदन्यविचैतनानि रा्टौ देवानां मिषसाद् मन्द्रा । 

चतस्र ऊर्ज दुदुहे प्रयांसि क्र खिदस्याः परम' जगाम ॥ 

दवौ वाचमजगयन्त टेवास्तां विश्रह्पाः पशवो बद्न्ति। 

सानी मन्दरेषमूख् दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुट् तेतु ॥ 
कक् प्म, १०८६, १०।११ ऋक् | 

एते दश्ममण्डलगतेकसप्ततितमसृक्षस्था एताय,- 

बडस्पते प्रयम' वाचौ य" यत् प्ररत नामप्रेय' दधानाः) 

यदषं श्रेष्टं यदरिप्रमासीत् प्रणा तदेषां निहित गृहाविः॥ 

सक्गमिव तितउना पुनन्तो यत्र धौरा मनसा वाचमक्रत 

अञा सखायः सग्यानि जानते भद्र॑षां लद्धोनिडिताधि वाचि॥ 

यजन वाचः पददौमायन्तामन्वविन्दव्र.षिषु प्रवि्ाम् । 

तामाभ्रत्या व्यदघः पुरुातां सप्त रेभा अभिसं नवन्ते॥ 

उत त्वः पण्न्र ददश वाखसुष त्व: त्र एणोत्येनाम् । 

उदो त्वसमे तन्व॑वि खसे जायेव पत्य खशतौ सुवासाः ॥ 

चस लं सख्यं स्थिरपीतमाहरनेन्' इिन्दन्यपि वाजिनेषु । 

अधेन्वा चरति माययेष वाचः एगरुद) ̀  अफलामपुष्पाम् ॥ 

यस्तित्याज सचिविद' सखाय न तस्य वाच्यपि भागौ अखि। 

यदौ एणोत्यलक' णोति न् हि प्रवेद मुक्तस पन्याम् ॥ 

अण्वन्तः कणवन्तः सखायो मनीलवेष्वसमा बभूवुः । 

आदघ्नास उपककचाकस्चखत्वे इदा इव क्ञात्वाखत्वे दष्टये॥ 

दा वरेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः खंयजन्ते सखायः । 

अवताडत्वं वि जहवेदाभिरोडह ब्रह्माणो विखरन्तु स्वे ॥ 

दमि य नावाङ म परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासंः। 

वएने वाचमभिपद्य पापया सिरौखम्ब तन्वते अप्रजन्रयः ॥ 

स्वं मन्दन्ति यशसागतेन सभाक्षारेन सख्या सखायः । 

किचिषस्पृत् पितुषचि ह्य षामरं दिती भवति वाजिनाय ॥ 

चां त्व: पोषमास्ते पुपुष्वान् गायं लवी गायति शङ्कशैषु। 

ब्र्मा त्वी वदति जातस्य यज्नस्य मातां वि सिमसोतखलः॥ 

ऋक १०; ९१स्, १-- ११ क् 



३९० , दान्तसमन्ववः । 
यदपि भाषः प्रश्स्यतरत्वं प्रथयन्ति, तथापि न तचा यया प्राशस्याथन्यख्ि, 

प्राश्य गसो यख सव्यमिद' वे । 

यौ भूतः सव्यस्येश्चरो यस्मिन् सष्वे' प्रतिष्ठितम् ॥ 

गमस प्राशक्रन्दाय नमसे समयितते। 

मसस्त प्राण विदुयरते नमस्त प्राण वपते ॥ 

यत् प्रां सनयिन्ुनाभिक्रन्दव्यी षधीः । 

प्र वौयन्ते गर्भान् दधमेऽथो बद्धौन्ि जायने | 

यत् प्राश छतावामतेऽभिक्रन्दवीषधौः । 

 क्षव्ये तदा प्रमोदते यत् किच्च भूग्धामधि ॥ 

यदा प्राग्णो अभ्यवपद्य प्रधि मङीम्। 

पशवस्तत् प्रमोदन्तं महो वे नो भकरिष्यति॥ 

अमवा अोषधयः प्राशाम समवादिरन्। 

आयुर मः प्रातीतरः सव्वोन; सुरभौरकः ॥ 

नमस्ते अरस्वायते ममो अस्तु परायते । 

नमसं प्रा तिष्ठतं आक्लोनायोतते ममः॥ 

नमस्त प्राण प्राणते नमी अस्वपानने । 

पराचौमाय ते ममः प्रतीचीनाय ते नमः सन्ये मत् इद नमः॥ 

यातेप्राख प्रिया तूर्यो ते प्राणपरेयसौ । 

धो यद्धृषज तव सख्य नी धद्धि जौवसे ॥ 

प्राशः प्रजा रनु त्तं पिता पुवमिव प्रिषम् | 

प्राणो डि सव्वेस्येश्ररो यच्च प्राणति य्न ॥ 

प्राणी खतुयः प्राणल्क्या प्राय ईषा उपासते । 

प्राश्ोह सत्यवादिनमुचम् लोक आदधत् ॥ 

पराश्ची विराट, प्राणोरदष्टौ प्राः सव्ये उपासते । 

प्राखो इ सूचयश्रब्धरमाः प्राख्माहः प्रजापतिम् ॥ 

प्राणापानौ व्रौहिववावनडुाम् प्रा उच्यते। 

यवे ह प्रा आडितोऽपानो प्रौ हिरव्यते ॥ 

अपानति प्राद्ति पुरुषौ गभं अन्तरा | 

खषा त्व प्राण जिन्वस्यधस जायते पुनः॥ 

प्राशमाहमीतरि खान" साती इ प्राय खउच्यमि | 

प्राये हभूतः भव्य प्राये छने" प्रतिष्ठितम् ॥ 

आयवयष्ौराह्िर सौद वौमनुष्यजा छतं । 

अोतधयः प्रजायन्त यदादः प्राण जिन्बघि॥ 



ल स) ) देषवतावक्मैी 1 ३६१ 

यदा प्राणो अभ्यवर्बीदशय ए्थिवीं मरौम्। 

सोषधयः प्रजायन्त ऽदो याः काश्च कौख्धः॥ 

यमतं प्राशेद' बेद यसिंग्रासि प्रतिशितः। 

र्वे त बलि' हरानमुभ्ि न्लोक उनमे ॥ 

यथा प्राणवखिहतस्तुभ्य सव्व; प्रजा इमाः । 

एवा त्यं बि इदान् वसा शएणवत् सुवः # ̀ 

अन्तगभगरति टेवत खामूतो भूतः सड जायते पुनः! 

स भूतो मध्य भविष्यन् पिता पुवः प्रविवेशा शचौभिः ॥ 

एक" पाद" मोतच्खिदति सलिज्ञाड स उचरन् 

यदङ्ग स तमुत्ख्िरेच्न वाद्य न चः स्यात् । 

न रावी नाहः य्यात्र ब्युच्छत् कदाचन ॥ 

"अष्ट चतरा वंस एकनेमि सश्खा चरः प्रपुरो नि पश्र 1 

टन विशः मुवनः लजान यदस्याद्धे कतमः सकेतः ४ 

यो भस्य विश्वजेन््न ईशे विश्वस्य शेटत; । 

अन्येषु सिप्रधन्वने तख प्राश नमोऽस्तु ते॥ 

यो भस्य सब्येशन्प्रन दओ सव्वस सेब: | 

अतन्द्रो ब्रह्मणा घौरः प्रणो मानु विषटतु ॥ 

ऊद, : सुषु जागार नशु तिङ नि पद्यते + 

म सु्तमस्य सूपतेष्वनु शुश्राव कञ्चन ॥ 

भ्रा मा मत् पय्थातो न मटन्धी भविष्यसि) 

अपरं ग्भेभिव जीवसे प्राशं बध्रामिला मयिष॥ 

अध --११ का, २अु, २४, १--२६ अक् 

शाकण्थप्रग्रो ततरे वेदिकाचिखिलान् देवाु्धिष्य “पराश इसि छत्रम ्दिव्यावचते इति बत् 

प्रक तेषामेकत्व' स।(धिति' मष्षिं याज्जवस्केाम तद बाधर््वदितप्रा्स्तोवेख टृद्तासापत्। कष वा 

चरो सत्वेन त्रह्मदशओेनमन्धेषु दैवेषु घटते, स्फुटौभविष्यति तदननलरवह्गयाम् । वेदान्तं मदयुपरनानः 
एाएस्य तखसास्ाधिकाष्डलेनो क्त' यत्तसस्ववज्ञयां वि वेक्षन्यम् । | 

दूति देवतावल्लौ नवमोऽध्यायः, 

४९ 



 दशमोऽध्यायः। 
 विदाबज्नी। 

१। ईशावास्यमिदं सव्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् । 
तेन त्यक्तेन भुञ्चोधा मा रषः कसयखिडनम् ॥ 

कुव्वंत्रेवेह कम्भाखि जिल विषेच्छत' समाः । 
एवं त्वचि नान्यधेलोऽस्ि न कम्य लिप्यते नरे ॥ 

देश १।२। 
बिद्या चाविद्येति विभागौ दृश्यते सब्यैत्रोपनिषदि, कथ केवल 

विद्यावङ्गौत्यभिख्या। ““भ्रविद्धायां बहुधा वत्तंमाना;”” ( १।८ ) 

इत्यादौ ३ैदिककश्माण्याच्चिप्यन्ते । तजवाविद्येत्यभिख्या । उपनिषदि 
पनरतुषयेषु स्मच न्ानेसम्बन्धोश्यते, सुतरां न तान्यविद्यासंज्नामव- 

मान्ते किन्तहिं विद्यामेव। कथमत च्रानसम्बन्ध इति श्रायते ? 
शेयावास्वमिदम् ̀  शत्यारम्भवचमेन । इदमेव सव्यैत्रानुषज्यते । 

१। रश्णेति। अमलां ब्रद्माख्छे इद' यत् किञ्च जगत्--गमन- 

ग्री लमित्बपलक्चण'- खधावैरजद्गम', तत् सव्यम् ईशा शिवा शर्ट्स 

वास्यम्--^तच्जलान्? इति प्रक्रियया (६।४[२३ ०ए])- भाच्छादनौय 

त्वयेति शेषः । न केवलमेतत् क्त्वा कताधंता किन्ति, तेन णा 
त्यक्ञेन विषृष्टेन विषयेष मुञ्नोधाः भोगं निन्धैहेधाः, कस्यसखित् 

कस्यापि धनः--धनमित्युपलल्षय" धनजनण्टहादिक-मा ग्धः मा 
काङ्को;ः। तेन कारशेन त्यङ्गेन त्यापीमैति रष्क्बप्रमार्मावललम्बिनः, तैन 

$्णा त्यक्तेन विदधरेभेति कश्मारपखवादिनः। अ्रनन्तरवचनेनेक्यसंर्- 

सायास्माभिरेकं तरपक्लावलम्बन' कतम्, अन्वयमुखेन व्याख्यायाः पक्त 

पातिताञ्च। | 

 द्षेति। दह संसारे कन्मायि कुव्यैन् एव शत" समाः संवतृ्तरान् 
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२। अन्दरदेवाइः सम्मवादन्यदाषहरसम्वात् । 
दति शुश्रुम धौराणां ये बस्तहिचदक्धिरे ॥ ` 

सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्त द्ोभय सड । 
विनाग्रन् खल तौर्त्वासम्भल्याख्तमभ्रते ॥ 

देश १२।१४। 
एरुषायुषशतवषपयन्त' जिजो विषेत् जोवितुम् द्श्छेत् ; इत्येष विधि 

त्वयि एवम्-- ईशावास्यम्” इत्युक्प्रकारेण-भस्ति वत्ते, इतः उक्- 

प्रकारात् भन्धथा न। कथम् १ तदनुसरथेन नरे मानवे न् कन 

क्चटोषः सिप्यते। एव कश्या भगवदनुसरण' मवति, सुतरं तेन 

क बन्धनोष्छेद एव । अखतिदयमिद मोताशास्लस्य जोवातु । 

२। ^शन्ध'तमः प्रविशन्ति” (१।१--४) इत्याद्यासू वैदिककर्मश 

प्रक्तिपूजायाख्च फलमक्नानता, देवाराधनाया रेश्वय विग्रेषेऽमुरक्कः पुन- 

स्ततोऽप्यधिकतरा सेत्युक्तम् । “विदयाच्चाविद्याश्च” (१।२) इत्यनया 

्नोऽसौ कटेवाराधनयोः प्रतिप्रसवः स प्रदभितः। योऽसौ प्रजजलि- 

पूजाया रेश्वयविरेषानुरक्तेख, स पुनवि दयावज्ञयां विभरेषनियोमाय तज 
म॒विविक्घः। सोऽव प्रदश्यते भन्धदिति सम्भूतिष्धेति । सन्धबात् 

रेश्वस्य विशेषात् भन्धत् एव, भ्रसमश्भवात् प्रक्रमः न्यत् फलम् बाः ; 

इति ये नः श्रख्मभ्यः तत् विचचक्तिरे व्याख्यातवन्छः तेवां धीराणां 

एशचम्न अुतवम्तः वयम् । 

सश्भूतिम् भसम्भूतिम् -भकारलो पन्द्टाहखः--प्रकतिं विनां नश्च- 

` रम् रएेण्ठयय' च, तत् उभय' सह पकव्र यः वेद सर विनाशेन शेश्वर 

खत्घुं तोत्वां भसम्भूत्बा प्रत्या भरख्तम् भगुते प्रा्नोति। प्रकति 

प्ासशक्िः ठेनाभिन्ला। अतएव “हिरख्मयेन पात्रेण, (२।१-४) 

इत्याद्यासिरनन्तराभिः ख तिभिराबर्णविमोचनेन भेदग्रशे यदगसोद्- 

ज्रानकारण' तदप्ाक्ठतम् । अ्रपाक्लते पुनरन्नानकारणे प्रतिः परेव 

भिन्ना भिवस्य तस्य यिवलं स्भिदानन्द्घनत्वं वा साघकावुभूलो प्रत्यल- 
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३। अथाध्यात्मम् वदेतद्च्छतौीव च मनोऽभेन 

चेतदुपस्मरत्यभौ च्छं सङ्कल्पः । 
तद्ध तदन नाम तद्ठनमिलुपासितव्यं स य एतदेवं 

वेदाम हेन सर्व्वाकि भूतानि संवाञ्छन्ति । 
उपनिषद" भो ब्रूहोलयक्ता त उपनिषद्राद्मौं वाच त 

उपनिषदमव्रूमेति । 

तस्ये तपो दमः कन्येति प्रतिष्ठा वेदाः सव्वद्गाणि 
सत्यमायतनम् । 

विषय करोति, तेन च तस्याख्तललाभः । रेषे पुनमेत्वातिक्रम- 

स्तत्र भगवदेश्वव्धप्रतयक्तौ करणेन तदनुषक्गपापवासमानां तिरोधानेन 

भवति । 

३। साक्षादह्यविद्यामुपदिशति भ्रथेति। भ्रथ भ्रनन्तरम् ध्यास 

पराम विषयम् भादेशः। यत् यस्मात् मनः एतत् ब्रह्म गच्छति इवं 

प्राप्रोति इव विषरोकरोति इव च, तत् तस्मात् भनेन मनसा एतत् 

ब्रह्म अरभोच्छ' पुनः पुनः उपस्मरति च, सङ्सपः-- एष सह्ल्यः साधक- 

स्यति यषः । । 

तत् ब्रह्म ह खलु तदन तस्य प्राणिजातस्य वन' वननोय' भजनोयं 

नाम प्रख्यातम्, सुतरां तदहनम् इति नाजा उपासितव्यम्। सयः 

एतत् ब्रह्म एवं--प्रारिजातस्य भजनोयमिति प्रकारेश--बेद जानाति, 

सव्याणि भूतानि पुनः एन साधकं श्रभिमंवाब्छन्ति। न केवलमव- 

शु पासभेन भूतदष स्ति रोधनत्ते किन्ति प्रियत्वमेवापतिष्ठतै । 
उपनिषद" भो ब्रूहि इति त्वया शिष्येणोकम् । मयाते तुभ्बम् 

उपनिषत् उक्ा। ब्राह्मं ब्रह्मसम्पर्कोयां वाच उपनिषद रदस्य तै 

तुभ्यम् ्रब्रूम उक्तवन्तः खः दति। । 

तपः-कन्यन्द्रियमनसां समाधान, दमः उपशमः, कका--शा 
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यो वा एतामेवं बेटापत्य पाप्मानमनन्ते खगे लोक 
ष्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति । तल ३०--२४ । 

४। पुरमेकादशदारमलजस्यावक्रचेतसः 

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतदेतत्। 
कट ५।१ । 

५। तां योगमिति मन्यन्त स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 
वास्यम् इत्युलप्रकारेणानुष्टोयमान' कश इति तस्ये उपनिषदे प्रतिष्टा 
पादरूपा खितिहेतुः- तेः सा प्रतितिष्ठन्तोति मावः; वेदाः सब्बौ- 

कनि शिरभादोनि भन्धान्धाङ्ानि, सत्यम् भायतनम् आश्रयः खरेष्ठत्- 

वशात् । ब्रह्मविद्यायां सरव्देषामन्तरभौवः । 

योवा रताम् उपनिषदम् एवं सन्वन्तर्भावकत्वन वैद जानाति स 

पापपानम् अपत्य विधूय च्येये ज्यायसि सव्यैमह त्तरे भनन्ते स्वगे लोके 
प्रतितिष्ठति नित्यकाल' निवसति । ददिरभ्यास आदराथेः। 

४ । सव्धेप्राखिनां भजनोयत्नेन ब्रह्मोपदिश्य सखदेडस्थं तदुपदि- 
शति पुरमिति। श्रजस्य जग्धरदितस्व अवक्रचेतसः अवक्रम् अकुटिलं 

नित्येकरूप' चेतः चैतन्यः यस्य तस्य एकादश्दार --.सपतथोष॑श्यानि 
नाभ्या सह भरव्वाद्ि तोरि शिरसि एकम्?- पुरं नगरं शरोराख्यम् भनु 

छाय तदघोनतया नियोज्य विसुक्षः इन्द्रियविकारशूम्धः सन् न शोचति 

न दुःखमनुभवति, विसु ते च शरोरवन्धनात् । रएंतत् तै तव् ब्रह्म । 
५। ब्रह्मयोगमभिदधाति तामिति। तां खिराम् भ्रचलाम् 

षन्दरियधारणां वाद्यान्तःकरणानां धारणां समाधान योगम् दति 
मन्यन्ते विवेकिनः । तदा धारणाकाले योगौ प्रमन्षः प्रमादशून्धः 
भवति । कथ तदेल्यक्नम्--हि यस्मात् योगः प्रभवाप्ययौ उपजना- 

 चासौ- योगो वधा उत्पश्चते तथा तिरोधत्ते च, सुतरामप्रमन्ततात्धै 

निरन्सरधारणायुक्तएव खादयोगा का । 
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नैव वाचा न् मनसा प्रां शक्धो ब चचुषा। ` | 
अस्तौ ति ब्ुबतोऽन्य् कथ तदुपलभ्यते ५ 

सलौलयेवोपलन्धव्यसस्वभाषेम चोभयोः । 

अस्तौल्येवोपलब्धस्य तत््रभावः प्रसौदति ॥ 

यदा सरव प्रमुच्यन्ते कामा येऽख दि श्रिताः । 
अथ मर््योऽख्तो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्चुते ॥ 

यटा सव्वं प्रभिन्ते इदयस्येह मन्यः 

अथ मर्च्यौऽख्तो भवय्येताबद मुशासमनम् ॥ 

| कट &।११--१५ । 

ब्रह्माबलम्बन' विनान जातु स्वति निरवच्छदेन्द्रियधारणा। 

कथचःवास्रा स्यात्तदाह नेषेति। सर्व्वातोतः प्रासा न वाचा, न 

मनसा, न च्रद्ुषा एव प्रां शक्यः । तत् सब्येान्तभावक' ब्रह्म अस्ति 

दूति खव्यैमाकन्यन्तभूय विमानम् इति हुवतः वदतः अन्धत कथम् 
खच भ्यते उपलस्िविषय' भवेत् । 

रारण्ठाकासेऽन्तञ्चच्चुषः सव्यस्य तिरोधानेऽपि यटस्िलमाव््रब. ` 

शिष्ये वद्हम्यएवेति निश्चये सव्यातोतपररात्षनोऽपि सेनेबोपलख्िजायत 

इसा भ्रस्तोति। उभयोः सर्व्बातो तसर्व्वान्त्नवकयोः भाव; तख- 

भावेन चिग्धान्रतया रस्ति दति एव उप्रलभ्थ्यः। अस्ति दति एव 

उपलब्भश्च साधकस्य तच्चभावः चिग्म्रतयोपलभमि; प्रसोदति भभि- 

सुषोभवति । । ॥ि 

कदा भवति क्ञतायेता तदा यदेति । शरस्य मन्थस्य ये कामाः 
दि थताः, यदा ते ख्व प्रमुच्यन्ते विभोखन्ते, भय तदा मशः 
भमत: भवति, भजर इडव ब्रह्म म्ते प्राप्रोति। (१ 

यदति। यदा दृह एदयस्म सन्ते ग्रन्यः प्रभिद्यन्ते भेदम् उष 
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६ । तदेतत् सैलम्, स व 

मन्वेषु कष्धाखि कवयो यान्धपश्छं 
स्तानि चलायां ब्धा सन्सतानि। 

तान्याचरथ नियत सत्यकामा 

एष बः पन्धाः सुक्षतस्य लोके ॥ 

यदा लेलायते र्चः समिङ इव्यवांशने । 
तटाज्यभागावन्तरेशाहतौः प्रतिपादयेच्छशया हतम् ॥ 

वस्ाभ्निहोचमदभशमपौणं मास- 
मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवस्जिंतञ्च । 

यान्ति विनश्यन्ति, अथ तदा मन्यः अखतः भवति। एतावत् रव 
अनुशासनम् उपदेशः सन्तैषेदन्तानाम्। | 

€ । “छवा श्यते अददा यन्नरूपाः?ः इत्याद्याभिः (१।७--€) यत् 

सव्यमधः क्त" तदो लिखति षड्भिः ब्रह्मविच्यायाः ओ छल्वप्रतिपादनाथ 
तदेतदिति । तव् एतत् सत्यम्--इत्येतत् “परोख शोकान् क 

जितान्?” (७) द्त्येताभ्यां सम्बध्यते परोक्ताविषयाण्मनोक्ञश्ात् । 

मन्त्रेषु ऋक्तु कवयः वशिष्टादयः याजि क्माखि अपश्यन् ट्टवन्तः 

लानि जेलायाम् भग्नितृये--“्रह्माग्निर्गा दं पत्ये स्याइच्िणा म्मिरथेग्यरः । 
विष्णुराडहवनोये स्याद ग्नो बयो मताः ॥ इति- बहधा सन्तस््रनि 

अहश्चानि । सत्यकामा; यथाभूतक्फलकामाः सन्तः लानि कन्छाणि 

नियतम् भारथ निच्छलयथ। सुक्षलस्य स्जुहितस्य लोके यष वः 
शु्ाक' पन्या: । 

 ऋग्धवाष्मे भग्नो समिद्े प्रज्यसिपै यदा दि अर्चिः लेलायते 
"दरति, तदा अाखञ्यभागौ आष्धभामयोः अन्तरेष्च मध्ये -सावग्शयामे 

 भाडतोः प्रतिपादयेत् प्रसिपैव् । इतं इवन' अया स्वात् । 

ष्धया शेत्रनः स्यादित्यस्य दुग्कगत्वं विश्लबदशत्वं च दशयति 
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अष्तमवेभ्वदेवमबिधिनात- 
मासप्रमांसलस्य लोकान् डिनसि ॥ 

कालौ करालो च मनोजवा च 

सुलोहिता या च सुधुखवशां । 

स्फ लिङ्गिनो विश्वरुचो च देवौ 
लेलायमाना इति सप्तजिद्नाः ॥ 

एतेषु यश्चरते भाजमानेषु 

यथाक्ाल' चाइतयो द्याददायन् । 

सन्रवन््येताः सुय्धस्य रश्मयो 

यच देवानां परतिरेकोऽधिषासः ॥ 

एच्चेहोति तमाष्तयः सुवर्चसः 
सुय्थख रश्मिभियंजमान' वन्ति । 

स्वेति । यस्य श्रम्निहोतिष्डः भग्निषहोतृम् अदश दर्णख्येन कमणा 
वन्नितम्, अपौखमासं पौयंमासकन्पवष्लितम्, भचातुकास्यं चातुमास्व- 

क्यीवल्नितम्, अनाग्रयणशं शरदादिकऋतुसमुचितकनवस्िंतम्, अतिथि- 

वश्जित' च भहतम् भप्रशस्तभावेन इत' कालायुपेक्चया, ्रवैष्रे = 
दश्वदेवकधवच्ितम्, विधिना इतं, तस्य तत् भग्निोत्म् भासपतमान् 
सप्तमसदहितान् लोकान् हिनस्ति । 

कालो, करालो, मनोजवा, सलोहिता, सुधुस्वणा, स्मुलिङ्गिनो, 

देवो वि्छर्चो इति साइतिग्रसनार्था अग्नेः सप्त जिद्भाः । 

एतीषु भ्राजमानेषु दोप्यमानेषु जिह्कामिदेषु यथाकालं" यः चरति 
भरगिषोत्, त यजमानम् भाददाथम् ्राश्दानाः एता भाइतयः 

सखस्य रश्मयः भूत्वा तत् ततृ नयग्ति यतु देवानान् एकः पतिः इद्र 
भधिवासः--सर्व्यानुपरि वसतोत्यधिवासः । 

सुवश्चेसः दोपिमत्यः भादहुतयः--“रएष वः युखाकं सृल्नतः कक्मफल- 



श्ण्भश्र 

षं षः पुण्य; सुक्ती त्रं्मलोक्षः 

पु, १८२) । १-६। 
७ \ परोच्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मो  * 

निव्वदमायान्राख्यक्रतः कतेन । 

तद्िच्चानाथे स गुरमेवाभिगक्छेत् 

स्मितूपाणिः शोविव ब्रह्मनिष्ठम् ५ 

स्मै स विदानुपङ्खन्नाय सम्यक् 
प्रशान्तचि्षाय शमान्विताय । 

रपः पुः ब्रह्मलोकः एहि एदिः इति प्रियां वाचम् अभिवदन्तः 

अचं यन्ः--त' यजमान सूस्य रश्मिभिः वदन्ति,--“एवा हइ वा 
भस्याइतिरसुखिन् लोकै अरावा मवति। सं यदैवंविदस्माक्ञोकात् 

मेति, अधैनमेषाष्तिरेतस्य षष्ठे सत्वाहयते, अष्ट" चे त दङाष्मास्मोति । 

तदाद्रयति तस्मादाहतिनोम । (श, प, चा, ११।२।२।६ ) शति) 

७4 “नाकस्य ष्टे ते सुक्ततऽमुभूत्वमं लोकः शोनतरः घां 

विशन्ति? (१।५) दति क््मचिनानां लोकानामनित्यल्वात्, कर्मणां 

पुनविश्न बाह नानिपोडिवलात्, गत्यवरुषकत्वाश्च तत॒ वेठष्णासुत्- 

पाद्य ब्रह्मविद्योतपादनाय प्रोत्साहयति परोक्पति। कस्षकितान् 
कजमाष्निसान् लोकान् परोच्य तस्लणस्छएयित्वादिकमवधाच्य ब्राह्मणः 

 बह्मजिन्चासुः निर्ववेदं उराग्धम् प्रायात् प्रायात् | क्िमवधासं 

स्यादेराम्यम् ? ठतेन क्षणा पक्त भ्रजुत्पक्रः निसः पदार्थः म 
अस्ति तदिश्नानाभे तस्य नित्रपदार्थ॑स् विन्नानाथे समित्पाखिः 

खोतियम् अध्ययन तायसम्मनर ब्रम निष्' ब्रह्मि निषा खितिःः यं 
परोचचश्नानसम्पन्र रुरुम् एवः भभिगच्छ त् उपसोदेष् । 

 प्षम्यक् प्रभान्त चलाय उपरतदर्पादिदोषाय णमान्िताय बाच. 
४७ ॥ 



३७० बेदान्तसमन्वयः। [ एम 

येना्षर' पुरुष बैद सलं 
प्रोवाच तां त्वतो ब्रह्मविदाम् ॥ 

| मु १(२) ।१२।१३। 
८ । धनुर्गृही ली पनिषदः' महान्तं 

शर ्युपासानिशित सन्ौयौत । 
आयम्य तद्गावगतेन चेतसा 

ल्यं तदेवात्तर' सोम्य विदि ॥ 
प्रणवो धनुः शरोद्यात्मुवु ब्रह्म तह्च्यमुच्यत ¦ 
श्रप्रमत्तेन वेव्यं शरवत् तन््रयो भवेत् ॥ 

सु (२) । ३।४। 

< । नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

न मेधया न बहना श्युतेन । 

न्दरियोपरभेण च युक्ताय उपसनत्राय उपगताय तस्ते शिष्याय स विदान् 

गुरुः--येन विन्नानेन अक्तर' सत्य पुरुष" वेद- तां ब्रह्मविदां तच्छतः 

यथावत् प्रोवाच प्रोक्कवान् । 

ट८। कथः वा तदनतर ब्रह्मापरोक्तन्नानविषय' भङ्त्तटाषहध^ - 

रिति) भौपनिषदम् उपनिषत्सम्भूत'धनुः षटड्ोत्वा उपासानिभितम् 

खपासया ध्यानाराधनादिना निशित" तोच्णोक्रत' महान्तं शर' हि 

सन्भौयोत--क्रि प्रयोग भाषंः--खन्दधोत । तद्भावगतेन तद्धिन् 
ब्ह्मखि भावः अभिनिवेशः तद्रतेन चेतसा भायम्य धनुः साक्ष्य, इ 

सोम्य, तत् एव अ्रस्तर' ब्रह्म लब्य' विशि भिन्धि) 

प्रणवः; भरोहमरः धनुः, मात्मा हि शरः, तल्नच्छ' तदय भरस्य ल्यः 

ब्रह्म तत् लयम् अप्रमत्तेन बेदव्यम्। शदवत् त्यः भवेत् 

तसम् मम्नः भवेत् । 

€ किमेतदक्तरेः ब्रह्म पुरुषकारेण लभ्यम् ? न, किन्ति तदनु- 

४ र ॥॥ ५ 
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४ 

यमेवेष हते तेन लभ्य- 
स्तस्येष भावमा ठगते तन् खाम् ॥ 

नायमात्मा बलहौनेन लभ्यो 

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् । 

एतेरुपायेयतते यस्तु विदा 
स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ 

सम्प्राप्येनशषयो न्नानटपताः 

क्रतात्मानो बौतरागाः प्रशान्ताः । 

ते सव्वग' सर्व्वतः प्राप्य धौरा 
युक्तात्मानः सव्वमेवाविशन्ति ॥ 

ग्रेण । यद्यनुग्रहेण किं साघनेः ९ अनुग्रहेण तत्स्वरूपश्नानलाभः । 

कषायपरिपाकः विना न तेनेक्यम् । उक्तच्चेतत् पश्चमस्य ठतीये 

(५।२)। नायमामेत्येषा तज्रैव व्याख्याता । अत्र पुनग्रंदणमन्वय- 

प्रदशनाय। 

नायमिति । भयम् भ्रासा परासमा बलडोनेन श्रालनिष्टाजनित- 

वोयष्ोनेन न लभ्यः, न च प्रमादात् अनालमविषयाजुरागजनित- 

मोडात्, भलिङ्गात्--“निष्कामतारूपमोच्लिङ्गरडितात् भशास्नोयात् 

वाः इति सखोमङ्स्करानन्दः--तपसः वा न लभ्यः एते; वख-विषय- 

 बासनात्याग-निष्कामतपोरूपै; उपायैः यः तु विडम् यतते तस्य एष 

आरसा ब्रह्मधाम ब्रह्म एव घाम तत् विशते-- “एषोऽस्य परमोलो कः” 

इति खौतन्धायात् । | 

संप्राप्येतति । ऋषयः दशेनवन्तः एवं परात्मानं प्राप्य न्नानठक्षाः 

 तज॒श्नानेन ठाः, कतालानः निष्मब्रस्वरूपाः परमातखणूपेख स्वरुप- 
वन्तः सुतरां तोतरागा; विमतरामादिदोषाः, प्रशान्ताः उपरतेन्दियाः 
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३७२ बैदान्तसमन्वयः। - = (मम, 

वेदान्तविन्नानसुनिशिताधाः 

सन्यासयोगाद् यतयः शुद्वस्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 

पराख्ताः परिमुच्यम्ति सव्वं ॥ 
| सु २२) । ३-६ । 

१० । तदेतटचाभ्यक्तम्, 
क्रियावन्तः ओरोविया ब्रह्मनिष्ठाः 

खय जुद्धते एकषिं यदयन्तः 

तेषामेवेतां ब्रह्मवियां वदेत 

शिरोव्रत' विधिवदैयस्तु चौणम् ॥ 

मवन्ति। ते युक्तामानः नित्यसमाहदितखमभावाः धोराः विवेकिनः 

सव्यैतः सव्यैग' तं प्राप्य सव्यैम् भरखशर्डाहैत' पूरुम् एव आविशन्ति । 

सन्यगत्वेन दशनेन वम्तुमापेक्तत्व' नापैति, अतस्तदृशनानन्तर' सन्म 

माविशन्तौत्युक्तम् । 

वेदान्तेति । वेदान्तविक्ञानसुनिधितार्थाः वेदान्तसिदसाकान्- 

न्नानेन सुनिधितः भरैः प्रतिपादयविषयः ब्रह्म यैः ते, सद्यासयोगः , ` 

स््धसमपंशलसषशयोगात् शुसच्वाः शचान्तःकरणाः तै स्वे यतयः 

यत्रशोलाः परामृताः परम् अख्रटं येषां ते ब्रह्मभूताः समन्तः षराशकाले 

टेहपरित्यागकाले ब्रह्मलोकेषु ब्रह्मणि विद्यमानेषु लोकषेषु-- “साधः 

काना ब्ुत्वात् ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक एकोप्यनेकवहश्यते प्राप्यते च । 
श्रतो वद्ुवश्चन' ब्रह्मलोकेष्विति ब्रह्मणोव्यधः"' इति भाष्यकारः--परि 

मुखन्ति परिसुच्यन्ते समन्तात् सक्ताः भव्ति। 

 १०। ब्रह्मवि्ारम््रदानविघानमुश्यते तदेतदिति। तत् एतत् 

विद्यासम्परदान विधानम् कवा भभ्युक्तम्-- क्रियावन्तः यथधोक्षक्धानु- 

छर्नेरताः श्रोविषाः वेदन्नाः ब्रह्मनिष्ठाः परत्रह्मवुभरूत्सवः खयम् 
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तदेतत् सल्य्छषिरङ्किराः पुरोवाच नेतदबौखंत्रतोऽघीते। 
नमः परमऋषिभ्यो नमः परमच्छबिभ्यः ॥ 

मु, २(२) । १०।११। 
१२। सहनौ यशः। सइ नो ब्रह्मवच्च सम् । 

अथातः सछहिताया उपनिषदः व्याख्यास्यामः) पञ्च 

स्वधिकरणेषु  अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रज- 

मध्यात्यम् ।- 
अथाधिलोकम् । पृथिवी पूव्वरूपम् । दौरुत्तर- 

एकर्पिम् सतसंन्नकाग्नि चचचयन्तः शरद्धानाः सन्तः शुत लुठति, येः 

तु विधिवत् शिरोत्रत' शिरस्यभ्निधारणरूप' व्रत चणम् भनुष्ठितः 

पषाम् एव एलां ब्रह्मविद्यां वदेत । 

तत् एतत् सत्यम् भक्तरपरब्रह्मविन्नानकरूपम् ऋषि; सङ्कराः पुरा 

पूवम् उवाच शौनकाय ! न एतत् विज्ञानम् खचोणत्रतः अननुष्ठित 

भिसेब्रतः अघोते। परमच्छषिभ्यः-- येभ्यः परमाथेक्रमे ब्ह्मविश्चा 

समासा तैभ्यः--नमः। दिव्यैचममत्वन्तादराथेम् । 

११। इतः परम् शेगावास्छम्” इत्यु पायस्य सव्वेत्रनियोग' दभ 

यति। भ्यत् किञ्च जगत्घां जगत्, इत्धनेन खाव रजङ्गम' सब्वमायाति 

नतु वर््णीः। तेषां संक्ञेषे पनर्मामोदयः १? खतरा नामद्योतक्ष तष 

लोकादयारोपे सम्भवति तत्र ब्रह्मदश्रंनम् । भतस्तएब तैष्वारोप्बन्ते । 

= वर्थेखु गब्दवाक्ादयुत्पत्तिनिमित्तभरूतायाः संहि तायाः प्राधान्यात् ततव 

ेषाभारोषः 
1 

| ओः शिष्थां व्याख्यास्यामः । वशे; सदः) भाकाबमस् | साम खन्वानः 1 युक्ताः 

शिकाष्यायः। क म ध ॐ 

इत्च वपः अकारादिः । खरः उदात्तादिः + माच; कषादयः । 

बल प्रयत्न; रष्टादयाभ्यन्तरः किवारादिवान्नः। कषाम समता एकः 
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रूपम् आकाशः सखिः । वायुः सन्धानम् । इत्यधि- 

लोकम् । १। | 

ख तिसंश्नकमुटात्तारोनामविभागेनोश्चारणम्। सन्तानः सन्ततिः 
संहिता। एवं शिक्ताध्यायसुक्ता तश्र संहिताभेवोपनिषददिषय' करोति 

सष नाविति। संहिताद्युपनिषत्परिन्नाननिमित्तं यत् यशः तत् 

नौ भावयोः शिष्याचाथयोः सष एकचत्र खसु ; तथा तन्रिमित्तश्च ब्रह्म 

वर्चसं ब्रह्मतेजः नी भावयोः सष्ट एकन्र भसु ।-- सन्यै्र विद्यायां 

प्राथेना अ.यते, नतेन त्यक्त न' इति वचनादौशविष्टविषयप्रायनायां न 

ब्र्मदर्भन' विच्छिद्यते तत्सत्धिषौ तदिकश्नापनात् । वशस्तेजश्चातर न्ञान- 

विस्तारे सष्टायौ सुतरां न विप्रौ ्रानविष्छंदकरौ। सति ख्ार्थे 

स्यातां तै श्रानप्रतिरोधिनौ ।-- भथ भनम्तर' संहितायाः उपनिषदः 

संहिताविषय' दभन" पञ्चसु अधिकरणेषु न्रानविषयेषु व्याख्यास्यामः । 

कानि तानि? अधिलोकम् लोकेषु अधि यत् दशनं तत् भ्रधिलोकम् ; 

अधिश्योतिषम् च्योतिस्तु अधि यत् दशेन' तदधिज्योतिषम् ; भधि- 

विद्यम् विदयासु भधि यत् दशंन' तत् अ्रधिविदयम् ; भधिप्रजम् 

प्रजासु श्रधि यत् दशेन' तत् भधिप्रजम् ; भधागमम् भ्रानि भधि यत 

दण्ेन' तत् भध्यामम् । ताः एताः पञ्चमहासंहिताः लोकादिमर 

वस्तु विषयत्वात् संहिताविषयल्ाच्च महत्यख ताः संहिता महाखंहिताः 

इति भाचक्तते कथयन्ति बेदविदः। अथ--दभंनक्रमविवक्लाथेः भथ- 

शब्द्; सर्वर -अधिलोक लोकविषयक' दनम् । तदथा एथिवो 

पूव्यैखूप' -पूर््बोबेः पूव्यरूपम्-- संहितायाः पूव्वं वे एथिवोदृ्टिः 

कर्तव्या ; दौः उन्तररूपम्--उत्तरोव्णः उत्तररूपम्, तसन् खभे- 

लोकटष्टि; कर्तव्या ; आकाशः भन्तरिच्षलोकः सन्धिः पू््वोत्तोरवणे- 

योर्मध्यदेशः, तथान्तरिच्षलोकटष्टिः कर्तव्या ; वायुः सन्धान--षन्धौ- 
यतेऽनेनेति सन्धानं पूर्व्वाल्तरवर््ौ येन सन्धोयेते तत् । उपनिषत्प्रसादे 
खरौमद्धास्करानन्दखामिना विषदतयेव' व्याख्यातम्--^शदषे्लोज्जे, 



सषा] वियावङ्गौ । ` २७५ 

अथाधिन्योतिषम् । अग्निः पूरव्व्प्रम्। आदित्य 
उत्तररूपम् । आपः सखिः । वैगातः सन्धानम् । इल्यधि- 

ष्योतिषम् । २। 

अथाधिविदम् । भआवचाय्य. पुव्वरूपम् । अन्तेवास्यु- 

दसि मन्व षकारान्तरोय एकारः पूव्वैरूपं पू्मैवणंः खा एथिवो 
उक्षररूप' उत्तरो वर्णो य एकारात् तकारः सा दयौः खम्लोकः; यत्र 

ूर्व्वीत्तररूपे सन्धोयेते स॒ सन्धिमध्यदेशस्तयोवणंयोः स भाकाशोमुव- 

लै कोऽन्तरिक्षम् । येन च पूर्व्वत्तरवर्णौं सन्धोयेते तत् सन्धान तयो- 

मध्ये दित्वसिदोऽन्यस्तकारः स वायुरिति भावना लोकसम्बन्धयुपासनम् । 

एवमग्रऽपोदमेवोदाषूरण' चतुघूपासनेषु ” इति । नेय' संहिता व्ण 
संशचेष सिद्धा, किन्तहिं पदानां सत्रिधिमावन्नापिकैति षेक्छोर््वेखाः 
इति दृष्टान्तेन स्फुटम् । मन्त्रा्थविन्नाने पद विभागोऽवश्यकर्सब्यः । 
विना हि पदवणंघरितां सहितान स सश्चवति। अतः “परः; सजि. 

कषः संहिताः ^“पदग्रक्ञतिः संहिता? इल्युभयमेव निरुक्ते (१।६।१) 

परिग्ण्ोतम्। उक्तोदाहरणे पुनः खराणां खराधिरूढ़ानाख् व्यस्ञ- 

नानां परस्परेण संश्चेषमपरिग्णह्म पदानां संञ्ञषएव परिष्टहोतः। 

उभयविधसंहितायाः परिग्रहे न वयं कद्धिदहिरोधसुत्पश्ामः। दध्य- 

वेत्यत्र (दधि + श्रव) इकारः पूरन्धरूपम्, भकारः उत्तररूपम्, तयो- 

मध्यदेशः सन्धिः, यकारः सन्धानम् । अ्धायनारभ्ये पुनसमयविघ- 

` संहितान्नान' विना पदविभागीनार्धपरिग्रो न सम्भवति। सुतरां 

तदुभयमवलम्बैगवोपासनमुक्घमिति चरेयम् । वि 

अध अधिज्योतिषम्। भग्निः पूथ्वैूप' पृच्छेवणेः, भादित्यः 
उ्षरषूपम् उ्षरवणेः, भ्रापः सन्धिः मधदेगः, वेद्युतः विद्युखरकाशः 
सन्धानम् । दति प्रधिज्योतिषम्। 

अरय प्रधिविद्यम्। भावाय; पूच्वरूप' पूव्यवणः, भन्तेवासो 



१७५  इद्यान्लसर्मन्बयेः । [न्म 

सरशपम् । विद्या सन्धिः { प्रथनं सन्धानम् । इत्यधि 
विदाम् । ₹। | | 

, अथाधिप्रजम् । माता पुव्वेरूपम् । पितोत्तररूपम् । 
प्रजा सखिः । प्रजननप््ससानम् | इत्यधिप्रजम् । ४। 

अथाध्यात्मम् । अधरा इनुः पुव्वरूपम् । उत्तरा 
इनुरुत्तररूपम् । वाक् सन्धिः । जिद्ना सन्धानम् । इत्य- 
ध्यात्मम् । ५ । 

द्तीमा महासंहिताः। य एवभेता महासंहिता 
व्याप्याता वेद, सन्धौयते प्रजया पशुभिब्रह्मवच्च सेनान्ना- 
देन सुवगेण लक्षन । २ अनु| 

बभ्डन्दसाखूबभो विश्वरूपः । छन्टोभ्योऽध्यखतात् 

शिष्यः उत्तररूपम् उन्तरवणेः, विश्यासनिः मध्यदेशः, प्रवचनम् उश्वा- 
रश" सन्धानम् । इति भविषिदयम् । 

अधिप्रजम्। माता पूव्यरूप' पूव्धवणेः, पिता उन्तररूपम् उत्तर- 
वणः, प्रजा सन्धिः मधादेशः, प्रजननम् उत्पादनम् सन्धानम् । इगि. 

भधिप्रजम् । इ 
अथ प्रधयामम् ) अधरा नुः पूर्वरूप" पूव्भैवेः, उत्तरा हनु 

उ्रशूपम् उत्तरवणः, धाक् सन्धिः मध्यदेशः, जिद्ठा सन्धानम् । इति 

अधयानम् । 

शति इमा; पञ्च महासंहिताः। यः एवं प्रोक्तानुरूप' व्याख्याताः 
एताः महासंहिताः वैद जानाति मननविषय' करोति, स प्रजया 
पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन भनब्राद्येन ब्रोहियवादिभिः शुवे लोकेन खमै- ` 
लोकेन सन्धौयतते युज्धते। ३1 ` ` ० 

संहिताघटितोपाखनकधनानन्तरं श्रानवितरणसामथैत प्रार्थयव्युपा- 
सनान्तरमारन्पु . यण्डन्दसाभिति। यः  धन्दसां बिदानाम् ऋषभः 



क्ष्म) | । विदावज्ञौ {^ ॐ. 

संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पखोतु । अखतस्य देवधारखो- 
भूयासम् । शरौर मे विचषणम्। जिह्वा मे मधु- 
मत्तमा । कारणाभ्यां भूरि विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि 

मेधया पिहितः! श्ुतंमे गोपाय। भावहन्तो वित- 

न्वाना । कुर्व्वांणा चौरमात्मनः। वासांसि मम गावञ्च, 
अन्नपाने च सर्व्वदा । ततो मे श्िक्मावडह ।. लोमथां 
पशुभिः सह खाहा । आमा यन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा, 

विमायन्तु ब्रह्मचारिणःखाहा। प्रमा यन्तु ब्रह्मचारिणः" ` 

खाद दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। शमायन्तु 

ओष्टः, विश्वरूपः--“्रोमित्येदक्तरमिद' सव्व म्” (२।५[६८ष)) इति-- 

सव्यैरूपः, छन्दोभ्यः वेदेभ्यः उङ्कुतात् सार्ष्ठात् श्ररतात् भधिसंबभूष 

उत्पन्नवान्, स इन्द्रः जागरितस्थानाधिष्ठाता रेख्यपूणेः मा मां मेधया 
प्रन्नया-^्धारणशक्तिबुदधय*--स्छणोतु पालयतु समयं करोतु। श 

ट्व, भअररूतस्य ्रखतत्हेतुभूतस्य ब्रह्मन्नानस्य धारणः धारयिता भूयासं 

भवेयम् । शरोर' मे मम विचषंण' विचरणयोग्य' क््यलम' भ्रूयात् । 
जिह्वा मे मम सधमत्तमा भूयात् । क््छौभ्यां भूरि वदु विचवम्- 

सेट्-खोता भूयासम् । मेधया बुद्धया पिहितः भाच्छन्नः अविदितः 

तं ब्रह्मणः कोशः पिधानम् भसि त्वयि निगूढ ब्रह्म उपलभ्यते इति 

भावः। सुत खवणपूव्येकम् श्रान्नानादिकः' मे मम मोपाय रल्त। 
द्मे प्रार्थनामन््रा पार्थाः । होममन्तासत्वाड--्रालनो मम वासांसि 

गावः च श्रव्रपाने च सब्मैदा भ्रचोर' भोघ्रम् भावडन्तो भानयन्त्ौ, 

. वितन्वाना विस्तारयन्तो, कुव्वीणा निव्यत्तेयन्तो चरोः यतः, लतः 

तस्मात्, ₹े देव, लोमशां बहन्तोमयुक्ञाम् भजाव्यादिरूपां शिव मे 

` मम समीपे पशभिः भरजाव्यादयतिरिक्षेरन्धंः सह अवद अनय, 

साहा षद" हविस्तं दटे। बह्मकारिणः पिक्षाथिनः मा माम् 
!, 2.4 



.श्छदः अदानतसमन्वयः [र्म्म 

ब्रह्मचारिशः खांडा । अभोजनेऽसानि खाशा । ओवान् 
कंससोऽसानि खाह । तं ल्क मग प्रविशानि खाहा। 

स मा भग प्रविश वाषण । तस्मिन् तत् स्सशाखि 1 
भनि भगार त्वयि खज खाश्य । यथापः प्रवता यन्नि 4 

अथा मासा अजरम् । पवं मा ब्रह्मचारिणः । धात- 

आयान्तु सर्व्वतः खाहा । प्रतिवेशोऽसि प्रमा माहि प्र 
आ पदाखवे । ४ अनु\ . 

भूभेवः सुवरिति क एतालिंखो व्याइतयः। तासव- 

आयन्तु भागव्छन्तु। खहा। कऋहकारिणः मा वियन्तु मन्तः मौ 

विबुक्घाः भवन्तु खहा बह्यचारिषणः मामां प्रयन्तु प्रोप्ुवन्तु 

वादा बश्मकचाशकिः दस् दमम् मायन्तु नाप्रवन्तु। ब्रह्मखारिश 

आम् शमम् अार्थन्छे सष्भुन्तु । खा । जमे जनखमूहे यथः यशस्वी 

असानि भ्वानि॥ च्छाद । वंस्खः वंसोयसः निरतिश्येन वद्मतः 

अद अयात् क्र्तेरः असानि भवानि। खहा । हे भभ भज- 
जोय, त ̀  क्द्मकोगमूतं त्वौ शअविश्ानि त्वया एकत्वम् अहम् प्राग्रवानि, 
साहा भग, सख साश्वां प्रवि मया एकत्वम् आश्रि 
ज्ला ॥ हे भम, सस्िम् सङखशाखे बद्वमेदे त्वयि भ्रं मिखञे नितरां 
ओधथाभि चानम् । यथा अराः श्रवता प्रवण्वता निवता हैमेन 
न्ति च्छन्ति, यथे मासाः अहस्जेर' संवत्सरम्-- अहानि जोखन्ति 
गन्तभवन्ति असित् भति अङ्श्लंरः तम्--यणग्ति, णवं, नहे धातः शंव्यैषय 

विविधास, जश्च स्विः -सज्यतः -सव्वेदिम्भयः माम् आयम्तु -आमच्छन्तु । 
ऋछ्छाः। व्ल प्रतिक; पङसज्िदितख्रमापमयनसयानम् असि, त्वमा 
मधी प्रसाहि चनेन दोतिमन्तं कर, तवं.मामां प्रपखंख शालश्रात् 

क्क् । 8: 

'भोक्कारे रुक तव मुक्ता तच्छा शाखाश व्याद्तिषु न्तदङ्गरेवता भाहि 



भ्म 1 

मु इः स्येतां चतुर्धौम् । माहाचमस्यः प्रदेदयते ४ ४... मह 
इति । तद्रह्म। सः बह्मा) भङ्गान्यन्या देवताः + 
भृस्ति का भध लेकः। मुवदत्यन्तरिचम्। सुव 
इत्यसौ लोकः । मह बूत्यादिल्यः। आदिलेनः वाक 

सव्वं लोका मरोवन्ते। भूरिति वा अनिः। स इतिः 

बायुः-। समुषरिलयादिय्यः। मष्ट इति चन्द्रमाः । चन्द. 

मसा वाव सर्व्वाणि श्योतीरषि महौयनते। मूर्ति कः 
ऋचः। भुव इति सामानि। सुवरिति यलुपछषि। 

मष दूति ब्रह्म! ब्रह्मणाः वाव सर्व्व वेदा बहीयन्ते। 
भूरितिवेप्राणः। भुवद्ल्यपानः। सुवरिति व्यानः) 
मह दलयत्रम्। अघनेन वाव सव्वं प्राशा महीयन्ते, ता 
वा एताश्चतखश्तुर्धा । चततखञ्चतसरो व्याइतवः। ताः 
कोषेदः। सेद् ब्रह्म । सरव्वैऽसौ देवा बलिमावहन्ति , 

४५ अनु|. 

 प्ामनार्थम् भूभदरिति। भूः सुवः सुवः इति एताः तिः व्याष्तयः 

--3- खनते । तासां व्यातोनाम् उ एव महः दति दतां चतध 
श्वाद्तिं माहाचमस्यः महाचमसस्च अयत्यं इ किल प्रवेदयते ख. विदिः 

तकान् । तत् मदः ब्रह्म, स पामा; भन्धाच व्याद्लथी. सकती 

| देवतादत्युपलकण', लोका देवाः बदाः प्राखाः--ङ्कानिः। नूः दतिः 

त ् य' लोकः, सुवः इति भरन्तरि्म्, सवः इति पदौ लोकः स्लोकः 
--एते अदयवभूताः-। मः. इति भादित्यः व्याहयाभाः। भादिल्ेमः 

व्थाद्रल्वामा बाब पुनः लवे लोकाः व्याङतिखङूपोः मंहटौयन्ते वश्रनते । 

पूः इति वै ्रम्निः, सुवः इतिः ववुः शंवः इति भादित्वः--सवयकः 
भाः, मह; इति बन्द्रमाः व्याहृश्चामा, चन्रमसा व्याद्सासना वाव: 



३८० वदान्तसमन्वयः। [ १०मच। 

सय एपोऽन्तष्दय भाकाशः। तस्पिन्नय. पुरघो 
मनोमयः । ̀ अरखतो हिरर्मयः। अन्तरेण तालुक्षे। य 

एष स्तन इवावलम्बते । सैन्द्रयोनिः। यवासौ केशान्तो 
विवत्तते। व्यपोद् शौषंकपराले। भूरित्यग्नौ प्रति- 
तिष्ठति । मुव इति वायौ । सुवरि्यादिल्ये। मह 
इति ब्रह्मणि । आप्रोति खाराज्यम्। आप्रोति मन- 

स्यतिम्1 वाक्परतिश्चक्षस्यतिः ग्रोपतिल्ज्ञानपतिः। 
६ अनु, 

सर्व्वाणि ज्योतींषि व्याहृतिसखरूपाणि महोयन्ते। भू; दति वे चः, 

भुवः दति सामानि, सुवः इति यजूषि, महः इति ब्रह्म, ब्रह्मणा वाव 

सब्वे' वेदाः महोयन्ते। भू; इतिते प्राणः, मुवः इति ब्रपानः, सुवः 

दति व्यानः, महः इति भ्रत्रम् । श्रत्रेन वाव सब्वे' प्राणाः मह्ोयन्ते। 

ताः एताः वे चतसः; व्याहृतयः, चतखः चतखः सत्यः चतु । यः 

ताः प्रोक्षस्वरूपाः व्याद्धतौः वेद, स ब्रह्म वैद । अस्मै जनाय सव्व देवाः 

बलिम् च्रावहन्ति ्रानयन्ति।५। 

 ब्रह्मप्रषेणसोपानपरम्प्ररां तत्सखरूपेरंक्यच्च वणयि स य षं 

इति। स यः एष भरन्तह्दटयं आकाशः तस्मिन् श्रयः मनामयः, 

अमतः प्रमरणधश्मा, हिररमयः ज्योतिश्ययः पुरुषः भ्रस्ति। तालुके 

अन्तरेण तालुकयोः मध्यं स्तनः श्व य रष मांसखण्डः शरवलम्बतं 

लम्बमानः सन् वर्तते, स इन्द्रयोनिः इन्द्रस्य जागरि्नम्यानाधिषातुः 

भास्मनः योनिः खरूपानुभवप्रटेणः । यत असौ केशान्तः केशानाम् 

अन्त; मूल' विवत्त॑ते विभागेन वर्तते, तत्र सोऽयं मनोमयः भोप॑कपाले 

शिरसः कथाले शिरोऽस्थिखणर्हे व्यपो विभज्य--येन मागण प्रविष्टः 

(८।७[ २७९८ ए}) तेन निष्क्रम्य भूः इति श्रम्नी प्रतितिष्ठति अन्न्यामना 

स्लोकः व्याप्नोति, सुव; इति वायौ प्रतितिष्ठा, सुवः इति श्रादिलख 



१०५ अ} विदाषश्नो ह ३ ८१ ॥ 

 परथिव्यन्तरिक्त' दाीर्दिभोऽवान्तरदिशः । अम्नर्वायु- 
 रादितयशनन्द्रमा नचवाणि । भाप ओषधयः वनस्पतयः । 
आकाश आत्मा इल्धिभूतम्, अथाध्यात्मम् । प्राणो- 
ऽपानो व्यान उदानः समानः । चन्त: यो मनो वाक् 

त्वक् । चग मासखावास्ि मख्ञा | एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत् । पाङ्कः वा इट् सव्वंम्। पाङ्केनेव 

पाङ्कपस्परगोतोति। ७ अनु| 

ते १।२--७ । 
प्रतितिष्ठति, महः इति ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । ततः ब्रह्मभूतः सन् 

खाराज्यम् श्रङ्कभूतानां देवानाम् भ्राधिपत्यम् भाप्रोति, मनस्यति 

मनां पतिं हिरण्यगसभ्म् श्राप्रोति। ततः मवति स वाक्पतिः वाचां 

प्रतिः, ओखोत्रपतिः खोत्राणं पतिः, विज्ञानपतिः विक्लानानां पतिः। 

भवति तदनन्तर' ब्रह्मणा खरूपेक्य्च (६।२) ¦ ६ । 

प्राक् बुह्यणा खरूपेक्यात् अग्न्यादिभिदिरण्यगर्भेण ईकता भवती- 

त्युक्तम् सम्प्रति कथभेकातता भवति सन्बेस्येव्युच्यते एधिवोति । श्थिवो 
अन्तरिक्ष दौः, दिशः, भ्रवान्तरदिगः इति पश्च लोकाः; भरि, 
वायुः, ्रदित्यः, चन्द्रमाः, नक्षत्राणि इति पञ्च देवताः; भाषः, 

भरोषधयः, वनस्मतयः, भाकाशः, भ्राता विराट. इति पच्च भौतिकाः) 

दूति अधिभूतम् पञ्चभिः निष्पत्र पाकम् । अथ रध्याम" पाकः पुनः 

प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति पश्च वायवः ; चकुः, 
सोच", मनः, वाक्, लक् दति पञ्च इन्द्रियाणि ; चश्च, मांसे, स्नायुः, 

भख, मञ्जा इति पञ्च धातवः। एतत् पञ्चभिः निष्यन्रः पांक्तम् 

अधिविधाय परिकल्पय ऋषिः कश्चित् बैदद्र्टा भवोचत्-पांक्न वे 

इद" सव्यम् । पांक्तन भाध्याजिकेन पां वाद्म भरूतरूप' रूणोति 

पालयति एकाकतया उपन्लभ्यते इति । ७ । 



 वैदान्तसमन्बबः.\ = [एनाः 

१२। तच्च खाष्वाबप्रक्चमैः च; सव्यश्च । 

ख्वाधायप्रषचने च । तपश्च खाधावप्रवचने च+ 
दमख्च खाधाायप्रव्षमे च । अमञ्च खाधायप्रव्वनेः 

च। अग्नयश्च स्वाधाायप्रवचभे वः। अग्निहोग्श्धः 

खाधायप्रवचने च । अतिथयश्च खाधायपुवचने. व. ।. 
सानुषञ्च खाधायपुवचने च । पूजा च खाधायपुवब- 

चने च। पृजनख्च खाधायपुवचने च। पुजापतिशच 

खाधायप्वचने च । सल्यमिति सत्यवचाराधौतरः ।- तप 
बूति तपोनित्यः. पौरूशिष्टिः। खाध्परायपृवचने एवैति 
नाको मौद्वल: । ति तपसतहि तपः। < अनु । 

१२। आङारस्य स्न्वामकत्वसुक्ला (३।२[२६९]) कर्तव्याग्धाहः 
ऋतद्धेति । ऋतं सत्यं च व्यवहारे स्वाध्यायप्रवचने च खाष्यायः अध्ययः 
नभ् प्रवचनम् धापन च; सत्वं च भाषि, खाधायप्रवचने च ; 
तपः क्च्छरसाघन' च, खाधयायप्रवचने च ; दमः वाद्नेन्दियोपशमः च॑, 

स्वाधाायप्रयचने च ; शमः अनम्तरिद्ियोपश्मः, खाधयायप्रवचने च; 

अग्नयः च टक्िकादयः भाधाना्थेम्, खाधपरायप्रवचने च ; अग्निषोकः . 
होमकन्य च खाघयायप्रथचने' चः; मतिथयः च भतिचिसेवा,-खाधााय- 
प्रवचने च; मनुषं च लौकिकसंब्यवहयरः,. स्वाधाायप्रवचने च ; प्रलाः 

च पुषा यबः,. प्रजनः पुश्ोत्पादनक्रिया ; प्रजातिः पौन पुषस्यं 

मिेशः, स्वाधयायप्रवथने च । खत्यम् इति सत्वक्याः खत्व' वचः यस्यः 

स राथोतदः रोतरस्यापत्य" ; तपः इति तपोगित्वः निष्वतपःपरायषः 

पोरशिष्टिः पुरशिष्टश्यापत्यम्, खाधायप्रवचने दव नाकः मोहस्वः 
 शुदलख्यापनत्यम् ? ̀  कथम् ? हि यश्यात् तत् खाधायप्रवंचन' लषः । 

खाधााययोगसम्यस्या परमान प्रकाशते" इतिहेतो; । पमर्क्षि- 
रदस्य । ९ । 1 



पविभोगाणिनीव सकतमस्ि । दविक सुव्सम् 
सुमेवा भरर्तोधितः ! इति विधङर्देदानुवचनम् । 

° अंसु \ 

वैदमनच्ाचार्य्यीऽन्तेवासिनमनुशासि । सत्थं बद्, 
धममद्धर, खाधायान्मा प्रमदः । -भाश्ाय्यायि प्रिव धन- 

"माडल प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेल्छौोः, सल्या्च प्रमदितव्यम् । 

-धश्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितषीम् । भले 
न प्रमदितवाम् । खाघायप्रवचनीाभ्या न प्रमदितवाम् \ 

देवपिदकाय्थाभ्यां न प्रमदितवाम्। माददेवो भव) 

-एवं कर्तव्यानुषटानेन तत्फल' ब्रह्मखेक्येन संसारजयादिकं भवतीति 
विशवाकमेन दशेयति शमिति । घ ठशस्व संसारहसस्य रेरिवा 
"प्रेरयिता तदन्तर्वामिरेकामतया, कोति: मम भिरेः प्येतख्च पृष्ठम् 
बव, जह' सर्म्बातोत' प्रश्च तदिव पविः अदः थश्म्, -वाजः वेगः 
-सोऽस्यास्तोति वाजो--रश्माभिधायकाः वाजिन इति श्युखानदेवती- 
"मधय पाठात्- सविता तस्मिन् इव सरत -गोभनम् प्सतम् भसि 

-अविवत्तधनधा अस्मोतिमावः, सृषश्ेसं टोतिमस् द्विश" खनं -ज्रानरूप' * 
गमम, सुमेधाः शोभगभेधायुद्यः बुेनेष्यत्वात्, अदत: अमर्धकषा, - 
अलितः भोः अस्मि इति जिगद्धेः कषेः वेदाहववनम् चामततेच्व 

लामागन्तरसुक्तिः । चिगहवचनानुरूय' गिक्ाधिनि खम -भनिषथतीति 

'प्रत्मयोत्यादनायाख्यो ज्ञे; । ६०'। 

वेदाघथनसमपिनणिन्तंर' कभेग्धान्धाह वेदमिति । वदम् अनश्च 

अधच पयामः न्तेवासिन' जिष्यम् अमुशास्ि- रतवं वधाजभोश- ` 

४ बकन वद, धन" चर, खाधाायात् मा श्रमदः मा  अनवदहितो 

भरः, भाचाथाय प्रिय' घन" विश्ार्निश्कुयाणेम् अाद्त्य दत्वा "समाध 
४ 



३८४  षैदान्तसमनम्बयः। = । ९१ 

पिद्धेदेबो भव ।` भाचाय्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ४1 | 
यान्यनवद्यागि कममाणि। तानि सैवितबानि। न 
इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्योपा- 

स्याणि। नो इतराणि ये कै चाश्च्छेयाणसोब्राद्मगाः। 

तेषां त्वयाऽऽसनेन प्र्वसितवाम् । अया देयम् । अश्र 

इयाऽदेयम् । ियादेयम्। भियादेयम्। संविदा 

देयम् अथ यदि ते कम्यविचिकिव्छा वा ठत्तविचिकित्सा 
वा स्यात् । ये तच ब्राह्मणाः सम्मशिनः ! युक्ता आयुक्ताः। 
अलच्ता धम्मकामाः स्युः। यधा ते तच वर्तेरन् । तथा तत्र 
वत्तथाः। अधाख्यातेषु । ये तच ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । 
युक्ता आयुक्ताः अलृच्ता धम्मेकामाः स्युः यथा ते तेषु 
वस्षरन्। तथा तेषु वरत्तथाः। एष आआदेशः। एष 
उप्रदेशः। एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एव- 
सुपासितवाम् । एव मु चैतदुपास्यम् । ११ अनु। 

ते, १।९--११। 
` प्रजातन्तु' व॑शषदहि" मा व्यवच््टे तसो; तदुच्छ द" मा कार्ष; । सत्यत् 

न प्रमदितव्य' न प्रमादः कर््तव्यः। धन्मात् न प्रमदितव्यम् । कुश- 
लात् कल्याणात् न प्रमदितव्यम् । भूत्य ्रामोन्रत्ये तश्चेतोः न प्रमदि- 

तव्यं कुतित् अपि कल्याणानुष्ठानात्। चवाघपायप्रवचनाभ्यां न 

प्रमदितव्यम्, दैवपिढकायाभ्यां न प्रमदितव्यम्, माठदेवः माता एव 

रेवः यख्य तादृशः भव, पदेव; पिता रव देवः यस्य वाणः भव, 

अचायदेवः आचायः एव देवः यस्य ताटशः भव, मतिधिदेवः अतिथिः 

एव देवः यस्य तादृशः भव । यानि अनवद्यानि भ्रनिन्दनोयानि 

काणि तानि सेवितव्यानि कर्भ्यानि, नो न इतराणि भवद्यानि 



# 

स्नव] ` विद्याव्लौ। १८५ 

१३ । भृगु वारुकिः वर्णः पितरमुपससार । 

अधो रि भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एतत् प्रोवाच । ` भन्न 

निन्दनोयानि, अस्माक यानि सुचरितानि भोभनहस्तानि तानि खया 

उपास्यानिं नियसेन भ्रामसात्करणोयानि, नौ न इतरायि तदहिपरौ- 

तानि। येके च ब्राह्मणाः ब्रह्मन्नाः भ्रस्मत् मत्तः ख्रथांसः प्रशस्यतराः 

त्या भ्रासनेन तेषां प्रखसितव्यम्-- प्रवासः यमापनयः-खमः तया 

सपनेतव्यः! असने न इति व्यवच्छेदे- तेषाम् प्राने उपवैशनभूमौ 

न प्र्ठसितव्यम् खासत्यागोऽपि न क्तव्यः, फैवल' तदुकिंसारग्राहिणा 

भवितव्यम् । शरद्या देय' थत् किचित् देय' तत् श्रदया एव देयम् । 

अमृद्धया अदेय न देयम्। शिया शाभनरौत्या देयम् । हया लश्जया 

अरगल्मिनभावेन देयम् । भिया भयेन ध््मभोरुतया देयम् । संविदा 

च सद्ानुभूत्या च देयम् । अध यदि कञ्मविचिकितृसा कर्यीणि 

विदिकित्सा क्रि कर्तव्यमित्यत्र वा संशयः स्यात्, हत्तविचिकित्सा 

हत्त आचरणे विचिकित्सा संशयः वास्यात्, तदा ये तत्र सद्रिनः 

विचारक्षमा, युक्ताः खय' यागादौ निरताः, भायुक्घाः भपरेः तच्र 

नियुक्ताः, भलुत्ताः अरुक्ताः भक्रुरमतयः, धन्चकामाः ब्राह्मणाः ब्रह्मन्नाः 

स्यः, ते यथा तत्र संशयितविषये वर्तेरन्, तमपि तथा तत्र वत्तेधाः । 

श्रय भ्भ्यास्यतैषु दोषस्यापनेन भपरेः उत्मादितसन्देहेषु ये तत्र 

सन्मथिनः, युक्ताः, भरायुक्ताः, ्लुक्ताः, घद्मकामाः ब्राह्मणाः सयुः यथा ` 

तै षैषु वत्तरन्, तथा तेषु ल' वत्तंधाः। ` एष भादेशः विधिः, एष 

उपदेशः, एषा षेदोपनिषत् षैदरषटस्यम्, एतत् भनुशासनम् इई श्डरवच- 

नम् । एषम् उपास्यम् उपासितव्यम् यथायोग्ब' नियमेन कस ष्यम् । 

पुमत्मैचनमाद राथम् । 

१३) “सत्य न्नानमनन्तं ब्रह्म ( ४।११ ) द्रवयारभ्य “परानन्द 

ब्रह्मणो विदान् न बिमेति कुतश्चन (११।१३) इत्यन्तेऽध्याये ब्रह्मविद्या 

परिषमाप्याधुना सत्साधन' कथयति, तत्र  यदुकञं तदेव तदिषयलेन 

४९ 



इद बेदानेमेन्धवैः। = (प्न. 
परीं चधुः ग्रो मनो वाचमिति। तर्पहोषाच। 
यतो वाद्मानि भूतानि जायन्ते बेन जातानि जौवन्ति \ 

यत् प्रयन्यभिसंविशन्ति। तदिजिन्नासस्य तद्रह्मेति। स 

तपोऽतप्यत स तपत्तब्ा--। अनु । 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाहेाव खल्विमानि 

मृतानि जायन्ते शन्रैन जातानि जौवन्ति। अन्न 
प्रयन्छभिसंविशन्तीति। तदिन्नाय। पुनरेव व्ण 
पितरमुपससार । अधौहि भगवो ब्रह्मेति । त 
होवाच । तप्रसा ब्रह्म विजिन्नासस्व । तपो ब्रह्मोति। 

स तपोऽतप्यत । स तपतप्ना-- । र₹अनु। 
श्य्कन्तौ भगुरिति। वैशष्टः प्रसिद्दानुस्मारकः। भृगुरिति नाम्रा 

भ्रसिहः वारुणिः वरुणस्यापत्य' पितर' बरुण--हे भगवः भगवन्, बह्म 

अपीहि भ्रध्यापय इति उपससार उपगतवान् ब्रह्मजिक्रामुः। तस्म 

पभाय स पिता--भ्रव्रं प्राण चन्तुः यरो मनः वाचम् इति--एतत् 

ब्रश्रोलब्धौ हारभूत प्रोवाच । कथ' भवति कषां हारल' तत् त 

पष पुनः स उवाच-यतो वा शमानि भूतानि जायन्ते दव्यारि, 

(४।१३) । ारभ्ूतलमेधां दशंयति श्व त्यन्तरम् “भन्नस्यान्च' मनसौ 

मनः” इत्यादिना माध्यन्दिनौयपाठेन । स गुः तपः तप्यत सननेम् 

धकैरोत् स तपः तद्वा ममन क्षवा-- । १) 

अश्रः ब्रह्य दति व्यजानात् विश्ञातवान् । कथमन्रम् ? इमानि | 

भूतानि लु भ्रशत् हि एव जायन्त, जातानि भ्र्ेन लोवन्ि, धश 
प्रयन्ति प्रतिगच्छन्ति भरभिसंविशन्ति तादाकाभेव प्रतिचदान्ते भूत 

विलये चति ईतीः। न हि भव्रादुतूच्धादिक' भेदन्तर्यामिप्रेरणां 

विभो संन्भवति । सुतरासूत्प्थादिषु ततेरणाभनुभूय भशुरन्तर्यीिशी 

भै थतवातेन ब्र्रेवपश्दत् । उपाचिसतच्छतशुसारेश दवीभस्योल- 



५२) = किदया्यो। = , श्र 
प्राणो बह्म ति व्यललानात्। प्राक्च ख्विमामि 

भृतानि जायन्ते । प्राशन जातानि जौ्बन्ति। प्राश 

प्रयन्यभिसंविशन्तीति। तदिन्नाय। पुनरेव वफ़क् 
पितरमुपससार । अधोहि भगवो ब्रह्यति। त्- 

होवाच । तप्रसा ब्रह्मविजिन्नासख । तपो ब्रह्म ति । 
स तपोऽतप्यत । स तपलतप्रा-- । देतु । 

मनो ब्रह्मं ति व्यजानात् । मनसो छव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जोवन्ति। मनः 

प्रयन्ताभिसंविशन्तोति। तदिन्ञाय। पुनरेव वरुण 

रोत्नरौञ््वल्यं भवति, भरतः प्राणादिषु तादृम्द्ंमाननम्तरमानन्दे साका 

दुज्ज्वलतरब्रह्मदभंनमभरूदिति तत्रैव परिसमापिः। तत् भन्रः ब्रह्म 
षति विज्ञाय पुनः एव पितर वरुणम् उपससार उपगतवाम्- भगवः 

दे भगवन् अरधोहि श्रष्यापय ब्रह्म इति। तं पुरं पुनः स उवाच तपः 

नह्य इति हेतोः तपसा वाद्यान्तःकरणसमाघानप्रधानेन मननेन ब्रह्य 

विजिन्नासख विक्नातुम् इच्छस्व | “यस्य ज्ञानमषः तपः" (८।१) इति 

लपसोज्ञानखरूपत्वम्। तपसा ज्ञानसरूपेणोदुतनश्नानेन ब्रह्ममिनच्रानः 

सम्भवतोति तथोक्तम् । स तपः अतप्यतस तपः तप्ना--।२। 

प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात् । कथम् ? दए्रमानि भूतानि खलु 

प्राणात् हि एव जायन्ते, जातानि प्राधेन जोवन्ति, भन्ते प्राणं प्रयन्लि 

प्रतिगच्छन्ति पभिसंविशन्ति तादात्मय प्रतिपद्यन्ते इति हेतोः । तव् 

विन्नाय धनः एव पितरः वरुणम् उपससार--भधोष्धि भगवः ब्रह्म 

्ति। त' पुवः स पुनः उवाच- तपः ब्रह्म इति तपसा रह्म विनि- 

शासस । स तप्रः पतप्यत, स तपर; तक्ना- । २। | 

ममः सह्य इति व्यजानसत् । कथ्यम् ? इम्मनि भूसा खलु 

मनस; हि एव जायन्ते , नरसानि प्रन्ठा जोवन्ति, पृश सनः अस्ति 



दे - | वेदा ग्तसमन्वयः । [4 न्म) 

पितरसुपससार । अधोहि भगवो . ब्रह्मेति! त 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिन्नासस । तपो ब्रह्म ति । 
सं तपोऽतप्यत 1! स तपस्तपत-- । ४अनु। 

विन्नानः ब्रह्म ति व्यजानात् । विज्ञानाद्वाव खल्वि- 

मानि भृतानि जायन्ते। विन्नानैन जातानि जौवन्ति। 
विन्ञान' प्रयन्छभिसंविशन्तौति। तद्िन्ञाय। पुनरेव 

वरुण पितरमुपससार । अधौ भगवो ब्रह्य ति । त 

होवाच । तपसा ब्रह्मविजिक्ञासख । तपीाब्रह्मति। 

स तपोऽतप्यत । स तप्रम्तघ्त्ु-- । भ५अनु। 

आनन्दो ब्रह्मे ति व्यजानात् । अानन्टाद्चाव ग्वन्चि- 

मानि भूतानि जायन्ते। आनन्दन जातानि ज)वन्ति। 
ह * त न, 0 ^. 

आनन्दः प्रयन्लभिसंविशन्तीति । मेषा भागवौ वार्ण 

प्रदिगच्छन्ति श्रमिसंविशन्ति तादासम॑वर प्रतिपयन्ते इति दहेतोः। तत् 

विज्ञाय पुनः एव पिनर वरुणम् उपससार--शअरघोददि भगवः व्रह्म 

इति । त पुतं पुनः स उवाच--तपः ब्र इति तपसा त्रद्य विजि 

न्नाससख) स तपः अ्रतप्यत, स तपः तघ्ा--। ४। 

विक्ञान ब्रह्म इति व्यजानात् । कथम् ? इमानि भ्रूतानि खलु 

विज्ञानात् हि एव जायन्ते, जातानि विक्तानेन जौवन्ति, दिन्नानः 

प्रयन्ति प्रतिगच्छन्ति अभिसंविशन्ति तादावव प्रतिपद्यन्ते इति हेतोः । 

तत् विज्ञाय पुनः एव स पितर वर्णम् उप्रमसार--श्रघोह्धि भगवः 

व्रह्म इलि तं पुरः पुनः स उवाच-तपः ब्रह्म इति तपसान्रद् 

विजिन्नास्ख । स तपः अतप्यत, स तपः तक्ठा-। ५। 

: आनन्दः ब्रद्ष्ति व्यजानात् । कथम् १ इमानि भूताति खलु 

भानन्दात् हि एव जायन्ते, जालानि भानन्देन जोवन्ति, भन्ते भामन्द् 



श्म च।)  विद्यावक्लो। इष 

विद्या परमे व्योमन् प्रतिषठिता। सय एवं षद् प्रति 

तिष्ठति । अत्रवानच्नादो भवति। महान् ` भवति। 

प्रजया पशुभिब्रह्मवच्चंसेन। महान् कौचयाः । दअनु । ` 

 श्व्रं न निन्दात्। तदुतम्। प्राणोवाघ्रम् । ` 
शरौरमन्नादम्। प्राणे शरीर प्रतिष्ठितम् शरीरे 
प्राणः प्रतिहितः। तदेतदन्नमन्न प्रतिष्ठितम् संय 

एतदनु मन् प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । अनृवानन्ादो 

भवति । महान् भवति प्रजया पशुभितश्नवर्च॑सेन । 
महान् कौर्च्या 1 ऽअनु। 

प्रयभ्ति प्रतिगच्छन्ति अभिसंविशन्ति तादातय प्रतिपद्यन्ते इति हतो: । 

सा एषा भाग॑वो गुणा विदिता वारुणो वरुणेन प्रोक्ता विद्या परभे 

व्योमन् हृटाकाश्गुह्ायां प्रतिष्ठिता परिसमाप्ता, तैव जोवपरिष्वक्ु- 

गानन्द्मयस्योपलब्धेः। सयः एदं वेद प्रतितिहति भानन्द ब्रह्मणि 

स्थिति" लभते। एव ब्रह्म खतो तत्खितिमाष्टासे्रम म लाका- 

छ्गवशात्--च्रन्रवान् अ्रत्रादः मवति,प्रजया पुज्रादिना पशुभिः; गवाश्ला- 
दिभिः ब्रह्मवच्चसेन शमदमन्नानादिनिमित्तेन तेजसा महान् भवति। 
कोयं ख्यात्या शुमगप्रचारनिमित्तया महान् भवति । ६ । | 

एवमानन्द प्रतिष्ठितस्य साधकस्य न जातु भवति व्रतहीनता, 
भरतः किं भवति तस्य त्रत तदेव व्यनक्ति) श्रव्रम् एव ब्रह्मावि्भाव- 

पू न निन्धात् इति ब्रतम्। यदि निन्दोपतिष्ठते मवत्याविरभाव- 
तिरोधानम् । अनतः एवः नियतचित्तेन भवितव्य' यदुप्रखित" कटच्र- 

मपि न निन्दनोयत्वेनावलोक्येत। अन्ररसेन पुनः प्राणणक्तिरङ्ुयते 

तया च दे्स्य शक्तिसम्पन्रलं देदेन च प्राणशल्तरनवष्टटेदः । भतस्तयो- 

रब्रलः परिकल्पा श्नत्रानिन्दनव्रतुस्य तत्र विस्तारमभिदधाति प्राश- 

चेष्टायां देवेष्टायां लद्धावमारोप्य-प्राणः ये भन शरीरम् भश्राद 



वदाकस्बस्ववः । ५ ८ [ष्न्नब। 

- ५.“कनु' म् परिषक्तौत। तदुतम्, अपो वाऽकुम् 

 चछोतिरनादम्। भप्यु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । श्योति- 

 ष्याषः प्रतिष्ठिताः वदेतदनुमनुं प्रतिष्ठितम् । सव्र 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित बद प्रतितिष्ठति । भअद्रवानन्रादो 
भवति । महान् भवति । प्रजया पशुभिन्रदह्मवच्च सैन ! 
महान् कौल्या। च्अनु। 

अन्न बड वुव्यौंत । तदुतम्। पृथिवी वाऽन्नम् । 

भकाशो.च्नादः । पथिव्याभाकाशः प्रतिष्ठितः भकग 

पृथवो प्रतिष्ठिता । तदतदन्नमन्न तिष्ठितम्। स 

प्राान्नभोजि, तस्मिन् प्राणस्य स्थितस्तदत्रतं तस्व--“यदःस्वान्त- 

प्रतिहिल' भवति लत्तस्यान्नं भवति? इति भाष्यकारः। एव" सति 

ब्रह्मश सत्यस्य सत्यसंध ब्रह्मणः सितेस्तस्मित्रव्रलाच्र)दत्वपरिकशयन 

मिति तश्वम्-- प्राणे शरोर प्रतिष्ठित शरोरे प्राणः प्रतिष्ठितः, तत् 

सख्मात् एतत् अनुम् अत्र प्रतिष्ठितम् । इन्र अनृ प्रतिष्ठित यः एतत् 

बेद स प्रतितिष्ठति अन् प्राणे चब्रह्माविभर{विपूरु खिति लभते। 

एब खितौ भनृवाननुदो भवतोत्यादि पूव्वेवत् । ७ । 

अनु न परिचतच्तौत परिहरेत तत् व्रतम् । भोजने चष्टाया्च 

यथा तधा न्ञानपानावसोकनादौ ब्रह्माविर्भावद्नाथमाह--भ्रापः 
६ अश्र, भ्योतिः भन्नादम्, भसु ज्योतिः प्रतिष्ठितः ज्योतिषि भापः 

प्रतिष्ठिताः, तत् तस्मात् एतत् भन्न भने प्रतिष्ठितम्! शक्न नु 

्रतिज्ठित' सयः एतत् कद प्रतितिष्ठति अषु ब्रह्माविभोषपूर्णीञ 
अ ज्योलिवि च तारि सखखिति' लभवे। रएब' द्छितौ अनवान् भवतो 

डि पल्यैत्रम् । ८ । १ 

„ अन्" वड कुर्न्मीत तद्य प्राशं साधयेदर परषां  सेक्ऋथे सम् ऋतम् + 

॥ „1 प्राुसा चमी कष्यादिकनयकि निदलस्वममन्जश्मःवि एत एषिन्य्ा 



शनन, 

य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । चअन्नवान- ` 
रारो भवति। महान् भर्वति 1 पुजया पशुमिन् 
वच्च सेन । महान् कौच्ा। स्अनु1 = प 

न कञ्चन वसतौ पृ्याचचौत। तदुवम्1 तश्चा 
दाया कथा च विधया बहन पृप्रयात्। भराध्यश्या 

अन्रमिलयाचकच्तते। एतदहे सुखतोऽन्न य रादम् । मुखतो 

ऽस्मा अन्न राध्यते एतद्ध मध्यतोऽन्नणराध्यते। मध्यतो 

ऽस्मा अन्नं राध्यते) एतदा अन्ततोऽन्न८ः राच्नम् । 

अन्ततोऽस्प्रा अन्न राधाते। 

च सश्षन्धः, भत आङ एथिवो वा भनम् भ्राकाशः पनुादः एथिष्याभ् 

भाकाशः प्रतिषितः भाकाशे एथिवो प्रतिहिता, तत् तस्मात् पतत् 

भनम् श्रन प्रतिष्ठितम् । श्रने श्रन्" प्रतिष्ठितः सय एतत् षेद प्रति- 
तिष्ठति एथिव्यां ब्रह्माविभाडृपूर्णायाम् श्राकाथे च लादि खिति 
खभते । शिष्ट पूत्यवत् 1 < । 

एवमनप्राचुव्यसाधनेन सम्पनुः- न कश्चन षसतो वसकिजिभिन्तं 
समागतः परिचनक्तोत निवारयेत्, तत् व्रतम् । असमै अभ्यागताय | 
भनुम् अराधि सिषम् भ्रमावि इति विहांसः भावस, अभ' नान्त 
वदन्तो न प्रत्याख्यान" कुव्वैन्ति यतः, तस्मात् यया कया च विधया 
धष्माविरूदया वड भनु" प्राप्रयात् तत्सं्रष्ट' कुय्यात् । शतत् इलः 

भनु मुश्वतः प्रथमतः प्रथमे बयसि रां संकिषिम् अभ्यागतपथभं 
भिंभस्य फलम् ? अस्मे अनृदाय मुखतः प्रथमे वयि अनु -रक्वते 

संसिदयते । तत् पुनः भन्तः `मध्यलः मध्यमे वथसि भनु राच संख्ि्म् 
अर्धरगताय । किभस्य फम् ? पसम अनदाय मध्यतः मध्यमे असस 

अमः राध्वती सैरिद्यतै। एतम् सतर" पुनः अन्ततः दरमे अयसि रा 



र्र् वेदान्तसमन्बयः । = 1१००, 

~ ̀ थवंवेद। चेम इति वाचि। -योगचेम इति  पुणापानयोः। कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः. 
विमुक्तिरिति पायी। दति मानुषौः समान्नाः, य `  दैवौः। दटपिरिति दृष्टौ बलमिति विदयति, 

 , यश इति पशुषु । ज्योतिरिति न्तवेषु। पृजा- 
पतिररूतमानन्द दृल्ुपस्धे। सव्वंमिल्याकाशै । तत् 
पुतिष्टेलुपासौत) पुतिष्ठावान् भवति। तन्म 
इल्युपासोत । महान् भवति! तन्भमनद्रवयपासौत । 
मानवान् भवति । 

तन्नम इल्यपासोत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्रह्ये - 
तयुपासौत । ब्रह्मवान् भवति । तद्रह्मणः परिमर द्यु 

पासोत । पय्यनं सियन्ते दिषन्तः सप्लाः, परि येऽपिया 
भ्राठव्याः। शण््नु। ते, ३।१-१०। 

संसिद्धम् श्रभ्यागताय । किमस्य फलम् ? श्रत भ्रनुदाय अन्ततः चरम 

वयसि अनु राध्यते संसि्ठयते। 

य॒ एवम् अनमाहाकंय वेद तस्य प्रोक्तं फल भवति! क्षेम 

कल्याणं वाचि, योगक्तेम प्राप्तस्य प्रातिस्तद्र्तषणं च इति प्राणापानयोः ` 

--ताभ्यासुदखमधारणप्रसरणात्, कन्म इति हस्तयोः, गतिः दति 

पादयोः, विसुक्षिः विसगः इति पायौ इति मानुषो मनुष्यसम्बन्धिन्ध 

समन्नाः विक्ञानानि पञ्च। श्रथ अनन्तरः दैवोः शैवसम्पर्कोयाः 

समन्राः- ठसिः इति वष्टो, बलम् दति विद्युति, यशः दति पश्षु, 

व्योति: इति न्नेषु, प्रजातिः पुषोत्प्ति; अमतम् भरुष्टेद साधनात् 

सानन्दः प्राज्नालिङ्गनस्योददोधनात् इति उपस्ये, सञ्चम् एतत् भाकाषे 

ब्रह्मि, तस् ब्रह्म प्रतिष्ठा सम्धैस्य स्वितिख्खानम् इति उपासोत । 



व 1 0 1 
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कौथमुपौसौतीयन्वा पष प्रज्ाभेः उकङ्गावति+ कटे । 
श्तैगोभजस सप पड क्धपहन्त इ वे भक्ख तै तमसो सरति य. 
एवं षेद । ^ 
 . समान इ एवायश्चासौ चोष्णोऽबसुष्योऽसौ खंरईलौ- 
चागादिसाध चेमादिकं सव्य ब्रह्माखि प्रतिष्ठितमिति सत्र तन्र बुश्येष ध 

त्चत्कारणतयोपास्वमु पलब्धव्यञ्च । फल्च- प्रतिष्ठावान् वुद्यषि 

खितिमान् भवति । तत् चदय महः महस्वयुणवत् इति छपासोत्त ; ` 
फल'-- मदान् भवति । तत् ब्रह्न मनः मननम् इति डपासोत १ 

फलम्-- मानवान् मननसम्थंः मवति । तत् वु नमः नमनरुखवन् 
इति उधासोत, फलेम्-- भस्मे ठपासकाये कामाः नस्यन्ते प्रद्नोभयस्ति 

सदधोनाः भवन्ति। तत् ब्रह्म ब्रह्म हहत्तमम् इति उपासीत : 
फलम्--ब्रह्मबान् तदहः भवति 1 तत् ब्रह्म ब्रह्मणः वेदस्य तदभि 

हितानोन्र् चन्न्धादिदेवानां परिमरः तिरोधानख्ानम् दति उपासौत, 

परलम्- एनम् उपासक इदिषन्तः सन्नाः षरिख्ियन्ते, ये च अश्रिः 

भ्वाढव्याः ते परिम्नियन्ते । १०। 

१४३ करश्विघयकोद्ोधोपासणकथनाननम्तर' ( ९।8 ) तदधि- 

छाठदेवपर' तत् क्चयति भधेति। अथ भनन्तरेम् पचि्देव' रशेवता- 

त्रिषयम् उद्धोधोधाघषनम् ¦ यः व ससौ मादित्य; तपति तम् खङ्ौवम् 

उपासोत । कथ तख्छो दहोध॑त्म् ? उद्यन् उदहच्छन् वे एषं भादित्वः 

परजाभ्यः उद्वायति घञ स्यत्थे, न बिना खाममानं तदुत्पद्यते, भनलुदिष 
 ज्क्िन्र् ल त्रीद्यादिपरिपाङः सम्भवति । न कैवरभनेनोपकार' साध 
ति किन्ति उच्यन् तमः च भय' च तत्वनितमपषन्ति। ये पएदशद 

छ भयस्य तमसः श्रन्नामस्य व श्प्रहन्ता लाययिता इवेनिकितः 
 ऋव्रति+. | | 1 

पक सिप्र बहुधा वदन्ति" ( ऋक् १, १६४य् ४९अऋव् ) 

\ ॐ | 



९८४ | ्ेदानलसमन्वयः [१०४ अ, 

समाचच्ते खरं इति प्रलाखर इल्यमु' तश्याहा एतमि- 

मममुश्चोद्रौघमुपासीत । | 

अथ वलु व्याममेवोद्रौधमुपासौीत यदै प्राणिति स 
प्राणो यदपानिति सोऽपानः। अध यः प्राणापानयोः 

सन्धिः स व्यानोयो व्यानः सा वाक्। तस्प्रादप्राणन्न- 
नपानन् वाचमभिव्याषरति। | 

दूति वैदिकवाक्येन सवितुवीयोखाभिश्रत्वम्, तदेव दशेवन्याङ-- 
समानः उ एव तुष्यः पुनः एव भ्य" च प्राणः भसौ च भादित्यः। 

कथम् १ उष्णः भ्रय' प्राणः उष्णः भसौ भादित्यः, खरः दति ष्म 

प्रा्म् भाचरते, स्वरः इति प्रत्यास्वर: इति असुम् भादित्यम् चाच 

चछते- स्वगतो सखरति गच्छति इति खरः प्रतिस्वरति प्रत्यागच्छति 

दति प्रत्याख्लरः। प्राणो हि खरति देद्ादपेति, न पुनरागच्छति, 

भ्रादित्यसतु खरन् पुनरागण्छलति, दत्येष मेदो न मैदसाघकः ममम- 

व्यापारे तुष्त्वात् । तस्मात् वै एनम् इम प्राणम् भमु च भादित्यम् 

उद्गीथम् उपासोत । | 

अथ भनन्तर' व्यान" प्राणहत्तिविभेषम् एव उङ़ोथम् उपासोर ' 

कोऽय' व्यानः ? यत् वे पुरुषः प्राखिति सुखनासिकाम्यां वायु" वद्धि- 

भिःसारयति स प्राणः, यत् अपानिति भपश्लसिति सः भपानः, भथ 

यः प्राणापानयोः सन्धिः तयोः अन्तरा व्तिविशेषः स व्यानः। यः 

व्यानः सा वाक्। कथमस्य वाकूत्व प्रतिभाति ? यस्मात् व्यान- 

निव्यैश्यै वाक् तस्मात् प्राणन् भनपानन् प्राणक्रियाम् भपानक्रियाच्च 

अकुब्येन् वाचम् भभिन्याहरति ठच्चाग्यति लोकः मुखाभ्यन्तरेऽव- 

सदेन वायुना भवति वाशु्चारिता, भवति च यदस्य वहिनिःसरण' 
लत् वर्णोश्ारष्ानन्तरमेव । भतः प्राणापानक्रियामकुव्यैचिति वचन 

छाध्येव । | 



१०ब म। ] विद्यावक्षौ । ३९१ 

या वाक् सकं. तस्प्रादप्रागन्ननपानन्नुचमभिवाहग्ति 
सकं तत् साम तस्मादप्राणन्ननपानन् साम गायति 

` यत् साम स उद्रौधस्तद्मादप्रान्ननपानन्न द्रायति \ ` 
अतो यान्यन्यानि वौव्थवन्ति कम्ाणि यथागनेम॑न्यन्- 

माजेः सरणं टट्स्य धनुष भायमनमप्राणन्ननपानम्तानि 

करोल्येतस्य ईतोर्व्यानमेवोद्रोयमुपाकस्षौत । 
अथ वलद्रौयान्तराण्युपासौतोद्रौय इति प्राश एवोत् 

प्राणेन द्यु्तिष्ठति बवाग्गौर्वाचो इ गिर इलयाचसलते अन्न 
थमन्नं हीदं सव्व स्थितम् । 

यीरेबोदन्तरौक्तं गौः पृथिवौ धमादिलएवोद्वायु- 
गीरिगिश्यसः सामवेद एवोद् यलुव्वंदोगौः खग्वेदस्थ 

यावाक् साऋ्धक्, तस्मात् भप्राणन् भनपानम् ज्चम् पभि- 

व्याहरति । या ऋक् तत् साम--ऋच्यधुयटलवात् साखः-- तस्मात् 

प्राणन् भ्रनपानन् साम गायति। यत् साम स उद्रो, तस्नात् अप्रा 

णन् अनपानन् उद्रायति। 

मलः यानि अरन्यानि वोयेवन्ति कर्माणि--यथा अग्नेः मन्यनम् 
अरण्योः उत्पादनम, भ्राजः संग्रामस्य सरण धावन प्रतिद्न्हिना, 

द्ट्स्य धनुषः ्रायमनम् भाकषण, तानि भ्रप्राणन् भ्रनपानन् करोति, 

एतस्य हेतोः वौोयवत्कश्ाधं व्यानम् एव उद्गोथम् उपासौत । 

शध खलु उद्रौधात्तराणि खपासौत। तत्र प्राणः एव उत्। 
कथम् १ प्राणेन उत्तिष्ठति-भ्रप्राणस्योलानादशेनात् ; वाक् मौः। 

कथम् ? वाचः-- ह प्रसि्धे--गिरः दति भायक्षते; भन्र'धम्, हि 
यस्मात् भन्ने हि शद" सव्यं खिलम् । | 

द्यौः एव उत्, अन्तरि गोः, एयिवो थम् ; मादित्य; एव उत्, 
वायुः गोः, भन्निः चम् ; सामवेदः एव उत्, यजलुब्यैदः गोः, ऋश्ेदः 



मय स्ाभौःसद्टदिरूपसरशानोत्यपासौत येन साह 
स्तोष्यन् स्यात् तत् सामोपधाभैत् , | 

यस्याविता चदाघय' तखषि' खां देवतामभि 

्टोष्यन् खात् तां देवतासु पधात् । 

यैन छन्दसा स्ोष्यन् स्यात् सच्छन्ट उपरधाषेत् येन 

सोमेन सोष्यमाशः स्वात् तरस्तोभन्नुपधावेत् । 

थां दिशमभिष्टोष्यन् स्यात् तां द्शिमुपधावेत् । 

थम् । उद्रोधोपासनस्य फलम्- यः षाचः दोहः टोहनव्यापारः, 

अस्रे उपाष्ठकाय खय' काक् त. दो" दुग्धे टोश्धि। यः एव विदान् 

यतरनि उडोथाच्तराि उहोय इति खपास्ते स श्द्वान् भन्रादः च 
भवति । 

ध खलु भागोःसमहिः आाभिषः कामस्य सखिः लाड णव यथा 

भ्वेत् तत् उश्यते इति शेषः । उपसरणानि उपगन्तव्यानि चिन्तनोय- 
द्विष्याणि इति एदपरकारेष उपासोत, दशंयन्ति तानि--येम खाच्ञए 
श्तोष्यम् स्तुतिं करिष्यन् स्मात् तत् साम उपधावेत् उपस्मरेत् चिन्तयेत् । 

यस्याम् ऋचि तत् सामतां च वम् उपधावेत्, यदर्य यश्य 

ऋषिः प्रोक्तं साम तम् ऋषिम् उपधावेत्, यां देवताम् पभिष्टोष्यन् 
श्यात् तां देवत्मम् उपधावेत् । 

परेन म्द गायश्यादिसा श्तोष्यम् स्यात् तत् न्दः उपधावेत्, 

शिन सोमेव-- स्तयते शाष्यते नाजोति मः स्तोवविधेणः, द्वित् पश्च- 

दश खहदण एकविंश इति प्रसिदः सोमरयामे चोसः-सोश्बस्लाशः 
ष्यात् व स्तोमम् उप्रधाकेद् । ५ 

` ग्रां दि्म् भभिष्टो्यन् खात् तां दिवम् उपधावेत्) 



सैति यत् कामः स्तुवोतेति। छा २।३।३११--१२। 

१५। ओमिदलेतदच्रमरुपासौतोमिति श्ुद्धायति 
. तस्योपव्याद्यानम् । 

देवा वे सल्योरविंभ्यवस््रयौ विदां प्राविश्चसे न्दो 
भिरच्छादयन् यदेभिरच्छादयप्सण्छम्दसां छन्दस्त्वम् । 

तानु तज खत्ययथा मत्स्यमुदके परिपश्चेदेव' पथ - 
पश्यटवि सानि यजुषि तेमु वि्छोष्ा र्चः साम्नो 

यञजुषः खरमेव प्राविशन् । 

अन्ततः एतेषां चिन्तनान्तर खदाता अप्रमन्तः सम् छ्कासलत्य कामम् 

अभिलदितविषय' ध्यायन् चिन्तयन् अाकान' खखद्ूप' स्तुवीत । यत् 
यत्र यस्कामः सन् शुवोत ख कामः भस्मे पत॑विदे सदद्यत सरदि 
प्रायात् + बतृक्ामः सुवोत यतृकामः ुवोतेति दिरक्किराटरार्था । 

१५। अशरोपाखमे प्रधानत्वमोह्ारस्य लस्येबोहोधो प्रासन 
ल्ोब्रमोभूतस्योपादागमोभिति। सोम् इयेतत् -श्षरम् उपासत , 

श्रोम् शति हि शडायति मानक्विय' करोति, तख उप्राषयानम् 

पःख्यायिखाच्छलेन तस्वासतल्वफलप्रदशनम् । | 

खत्योः विभ्यतः देवाः वे चयं विण्यां वेदविह्वि' कथ प्राविशन् $ 

मे ् दोभिः श्रामानम् अच्छादयन् क्ादितवम्तः, यत् यस्मात् पमि 

छन्दोभिः भच्छछादयन् तत् तस्मात् छन्दसां ऋन्दसत्वय् । [ष 

भब्स्यं प्रथा उदके परिपण्येत् एवं क्व ऋचि साज्ि. यज्ज 

सान् देबान् इयुः पयपश्वत् + तेमु विस्वा सत्यः चिक्रिविस 
विदिला कत्र; यशुषः साः छाः -ता्ज्जिबद्मः ब्ाक्; तपतिक्रम्य 

 तदूहंमताः खरम् एव प्राविधन् । ̀ ४ 



क्ल्य ` वदाग्तसमन्वयः। = [षनमष)| 
` -अदा वा छचमाप्रोल्योमिव्येवातिखरल्येव ४ सामैवं 
यष्ुरेष उ स्वरो यदेतदच्चरमेतदखवमभय' तत् प्रविश्य 
देवा अख्ता अभया अभवन् । 

सय एतदेव' विद्ानक्तर' प्रणौवयेतदेवाक्षर खर. 
मङतलमभय प्रविशति तत् प्रविश्य यदखता देवासलदख्तो 

भवति । छा, १।३।५।१--५। 

१६। अथ खलु य उद्रौधः स प्रणवः यः प्रणवः स 

उद्रौध इत्यसौ वा आदित्य उद्नोयणएष प्रणव भोमिति देष 
स्वरन्न ति, 

यदा वा ऋचम् भ्राप्रोति अघप्मयनाय भधिकरोति, तदा भरोम् 

दृतिं एव अतिखरति निरतिशयेनादरेण उच्चारयति ; एवः साम एव 

युः त्तद घायनकाले प्रो मिल्युच्वारणानन्तर' तत् करोति। एष च 

स्वरः भ्रोह्धारः । कोऽसौ ? यत् एतत् भ्रक्षरम् एतत् भख्तम् भम 

यम्। तत् अक्तर प्रविष्य देवाः भ्रमतः अभयाः श्रभवन्। 

सयः एतत् एव' विदान् भक्लर' प्रणौति स्तौति, तदथंचिन्तना- 

दिना तश्थश्स्वमनुभवति, स एतत् एव अर्तम् शरमयम् ब्र्तर' स्वयम् 

प्रविशति, तत् प्रविश्य यदर्ताः याहशः भ्ररृताः देवा; भ्रभवन् तदर्तः 

साहक् अमतः साघकः; भवति। 

१६। श्द्रोधस्य जोवनोभरूत भङ्कार इति स्पषटमभिदघाति 

तदुभयोरेकत्वमुष्ोष्य भ्थेति। श्रथ खलु यः उद्रोथः, स प्रणवः यः 

प्रशवः; स उङ्गोयः दति--बह्ुचानां योऽसौ प्रसवः छन्दोगानां सोऽसा- 
बुद्धौ इति तश्वम् । भसौ वे आदित्यः उह्लोधः। एष प्रणवः भोम् 

च्ति। कथम् ? हि यस्मात् एष आदित्यः खरन् मच्छन् भोमिति 

उञ्चारयन् वा एति) | | 



^ 

एनम] ; ` विदयाषष्लौ ~ - 8८ 1 

एतमु एवाशमभ्यगासिष् तस्मान्मम छवमेकोऽसोति 

इ कौषीतकिः पु्सुवाच रण्मीर्स्त्वं पय्धावत्तयाद्श्वो 
व ते भविष्यन्तील्यधिदेवतम् । 

अथाध्यात्म' य एवायं मुख्यः प्राणस्तमौथमुपासीतो- 
मिति श्येष खरत्र ति। 

„+ एतमु एवाहमभ्यगासिष' तस्मान्मम त्वमेकोऽसौति 

इ कोषरौतकिः पुवमुवाच प्रागन्त्व' भूमानमभिगायता- 
इषवो मे भविष्यन्तौति । 

अथ खलु य उद्रीधः सप्रणवो यः प्रयवः म उद्रौय 
दति होढषदनादेवापि दुशङ्ौघमनुसमाहरतीलनुसमा- 
इरतोति। छा, १।२।५।१--५ । 

एतम् उ भादिव्यम् एव अष्टम् भ्रभ्यगासिषम् पाभिसुख्येम मोत- 

वान् भसि; तस्मात् त्म् एकः पुत्रः भसिद्तिष् कौषोतकिः क्ुपोत- 

कस्यापल्यं पुज्रम् उवाच उक्तवान्, लं रण्मोन् भादित्यं च पययवन्षयात् 

पयावत्तेय, वहवः पुत्राः तै तव भविष्यन्ति इति। इति अधिदैवम् । 

अथ अरधपाकमम्। यः एव भ्रयः मुख्यः प्राणः, तम् भोम् तिं 

घद्रोधः उपास्तोत, हि यस्मात् एष वागादिप्रहत्यथं खन् भोभिति 

मुचा कुव्यैन् एति ।, | 

| एतम् उ एव प्राणम् भरष्म् अभ्यगासिषम् तस्मात् त्वं मम एकः 

प्रः भसि इति त्' कौषोतकिः पुत्रम् उवाच वबहवोमे मम पुताः 
भविष्यन्ति दति भ्रभिप्रेय ल्व प्राण भूमान' तद्ुणएविणिषटम् अभि- 

गायतात् । . +. 

भथ खलु यः इद्धः स प्रणवः य प्रणवः स उङगोधः इति दुक्हौत 

दुष्टम् उद्रोत' होदषदनात् इ एव भ्रपि- होवा यत्र; शंसति तत् 



रषः 

रः 
„ 
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४११ पदामसमन्बक्षः | ` ^ 

१७। परयातः भौव उद्रौयस्त् वको दारभ्यो म्नावो 
वे मेतेवः खाध्यायसृद्राज्च ।. . . . ` “ 

८, शी 
„ १ 
1.4 ॥ 

[ ११) 

खान होठषदन' तस्मात्-- ततः अरुसमाषरति प्रतिसन्दधाति तत्. 

प्रतिविधान करोति, 

` १७। भन्नालामजनितकष्प्रश्यापनानन्तर', तश्चधा-- 

मटचीहतेषु = अष्वारिक्या सह काययोषसि्े चाक्रायण इम्यथामे प्रद्रा्यक गास) १ क 

&म्यं कुाषान् खादन्तः बिभि तह्ोवाखै। नेतोऽन्ये विद्यन्ते यञ्च धै मदम पनिद्धिता 

इति।२। एतेषा मेदेहौति होवाच तान प्रददौ इन्तानुपानमितुपच्छि्ट' वे मे पौल" स्यादिति 

इोवाच। १९, भ खिर्दतेप्युख्छिहा तिने वा सजौविष्यमिमानदादच्रिति होवच कासी भ 
खदपाम्मिति । ४) सं इ ख्वादिलाऽतिशेवान् जायाया मालदार साग्रएव सुभिचा बभूव तान् प्रति- 

ष्ट्य निदधौ ।५। स प्रातः; सन्मिहान उवाय यरतान्रस्य लभेमहि लमेर्माइ्ि घनमावा राणाऽसी 
९. ॐ € 

अच्छते खमा सम्वराविण्धहशौतेति। ६) त लासीषाय इन्त पत इलएव कुमा इति साम् 

छादिलाऽमु' यश्न' विततमेयाय ।७। तवोद्भातुनासावे लीष्यभाशानुपोपविषेश्, स इ प्रस्तार 

सुषा ।८। प्रष्तीतयां रेवता प्रशावमन्बायतता ताखेदविहान् प्रसोष्यसि मूङ्ां ते विपतिष्य- 

तौति। ९। एवमेवीद्वातारमुवाचोङ्गातर्षा रईेबती ङ्ध यमन्वायत्ता साेदविदाङुद्रासख्यसि सूखते 

शिपतिष्वतौति । १०। एवमेव प्रतिडसारमुवाचं प्रतिहत्य दैवता परतिहारमन्वावता ताच्ं- 

द्विदहान् प्रतरिष्य मूञरौ त तिपतिष्यतौति ते इ समारतासुषौमासाअक्रिर 1 ११। 

छा) १।३।१० 4 

मटचौ वर्षोपलः वया इतेषु पस्मशुन्येषु कुडषु इभ्यग्रामे इ स्ज्िप- ` 

काधिषहितन्ामे चाक्रायणः चक्राय्यस्यापत्यम् उषस्तिः चर भ्राटिक्धा 

धप्रा्तयोवनया जायया सष प्रद्राणक हुमेतिं भासः उवास! १। शर 

पनः कुरपराषाम् कइुत्सितमाषान् शादन्तम् द्भ्य हस्तिपकः बिभि 

याचे । सम् ठषद्िं स इभ्यः यनः इबच- गरत् यचचमेह्मेमेः 
ममर कुरावा; खपविहिताः प्रक्धिषाः उच्छिषटव्रूताः, इतः भश्मराक्षन्र् 

कुश्पषात् भन कुष्छाधा म विद्यन्ते । २। स उषस्तिः पुनः उक्र 

एतेषाम् एतान् मे म्म' देहि दति । अके उषसतथे तान् श्रदहौ | 

शर इङ्तिपजः उवाव- इन्त हल्िष्टः पानाबधिषटं भे सस्र शबुपान' ` 

फमोपमत . पानोब्' पोल' प्तू ? इति । । न, लित् चेद र, 



षच] विरावी | ९. 

तसै ए्वा प्तः प्रादुबभूव तमना वान उपसर्मल्यो- 

चुर्र लो भगवानागायतु अशनायाम वा इति । 

एते कुह्पाषा; अपि उच्छः इति। उषस्तिः पुनः उवाच--द्रमान् 

रगादन् न खलु अजोविष्यम् इति । कामः कामतः मै मरम उदपानम् 

ति---यच तन्न तच प्रष्छाामोतिमादः। 8) स पुनः सादित्वा 

अरतिरेषान् वशिन् कुल््यापान् जायाया; समोपै भ्राजदहर खानोत- 

वान, साश्रग़् एष सुनिच्ा शोभनभिक्ता सव्धाद्रा वभूव, पश्चात् तान् 

ग्ि्टान् प्रतिग्यद्य निदघौ सखापितवतौो।५। स उषस्तिः पुनः प्रातः 

ज्जिहानः शयं एरित्यजन् उवाच जयां लच्योष्छत्य--यत् यदि वत 

दन्त अरनच्य सान स्तक लमरमहि घनर्माद्ां घनस्य अल्प लभेमदधि) 

कथम् ¦! रसौ नातिद्ूरवत्तो राजा वक्ताते यन्नानुष्ठपन्ः करिष्यते । 

स राजा सव्वः आात्तिच्ये; ऋलिक्कमयभिः मामां होत इति। € । 
तः जाया उवाच--हन्त यत इमं एव कुल्माषाः इति । तान् कुल्या - 

पान् खादित्वा प्रमु उिततः यन्नः स दयाय गतवान् ।७। तर 

ास्तावे स्तोच्ोचारणस्धाने स्तोष्यमानान् उद्वात्न् उप ससौपै उप- 
विवेश उपवेशन कछतवान् । सख पुनः प्रस्तोतारम् उवाच ८। ह 

प्रस्तोतः, या देवता प्रस्तावः प्रस्तावभक्तिम् भरन्वायत्ता अनुगता तां 

चेत् अविदान् सन् प्रस्तोष्यति मूढ ते तव विपतिष्यति दइति।<। 

एवम् एव उद्गातारम् उवाच-- हे उद्वतः, या देवता उद्तोयम् न्दा 

यत्ता तां चेस् अविद्वाम् सन् स्तोष्यसि | स तं तव॒ विपतिष्यति 
इति। १०। एदम् एव प्रतिहर्तारम् उवाच--ङ प्रतिहत्तः, या 
देवता प्रतिहारम् अन्वायत्ता, तां घेत् भविदधान् सन् प्रतिहरिष्यसि 

मूढा ते तव विपतिष्छति दति । ते उद्रात्रादयः पुनः समारतः; कणः 
उपरताः सन्तः तृष्णाम् असाश्यक्रिरे । ११। 

--प्रचुरात्रलाभाधेमुद्रोयोपासनसमारह अथेति । श्रध अनन्तरम् अतः 

रब्रकष्टानन्तर' शौवः ण्वभिः दृष्टः उदोथः उद्रानः प्रस्तुत ! तत् त्र 

५.१ 



न्रे  वैदान्तस्मन्वयः। = ` ̀  [नब 

तान् होवाचैव मा प्रातशूपसमी यातेति तच्च बको 

दाल्भ्यो म्नावो भ्रैवेयः प्रतिपाशयष्चकार। ` 
र 

ते इ यथेषेह वहिष्मवमानेन स्तोष्यमाणाः सप्रब्धाः 
सपरन्तौव्येवमासखपुसते इ खमुपविश्य शश्चक्रः। 

ॐउइमदारमों पिवारमीं देवो वसणः प्रजापतिः 

सवितारऽज्नमिहार ऽशरदऽरव्रपतेरऽन्नमिषहारदहरारःश 

रो३मिति । छा, १।२।१२।१-५। 

ड किल दाराः दस्भख्यापत्य मेतेयः भित्रायाश्चापत्यं वकः ग्लावः 

वा-- नामान्तरे-खाध्याय' खाध्याय' कर्तुम् उद्व्राज ग्रामात् विः 

उदहतवान् । 

तस्मे ऋषये शतः खा प्रादुबेभूव-सख्वाध्यायलोषिता देवता शक- 
पेणा" प्रकाशितवलतौो । त' शखेतण्डानम् अन्धं श्वानः उपसमेत्य 
ऊचुः- भगवान् मः अस्मभ्यम् अश्रम् भागायतु गानेन निष्यादयतु 

अशनयाम अस्राम वयः वे द्ति। 

तान् शनः स तन्वा पुनरुवाच इङ एव मामां प्रातः उपसमै 
यात उपागच्छेत इति । तत् तज पुनः दाख्भय; मेनरेयः वकः ग्लःवः वा 

प्रतिपालयाख्चकार प्रतोन्तां क्तवान् । 

यधा एव इह कन्डणि वहिष्यवमानेन स्तोतेण स्तोष्यमाणाः 

खद्गाठपुरुषाः संरब्धाः अन्योन्यलम्नाः सपन्ति , एवं ते पुनः खानः आस 

पुः परिभ्रमण कतवन्तः, समुपविश्य पुनः ते हिचकरुः मानारण्ध- 

कासे स्वे मिलित्वा दष्कारष्वनि' क्तवन्तः। दिङ्काररूपमाहइ-- 

श्रोम् भदाम भ्रम् पिवाम् अरम, ॐ टेवः वरुणः प्रजापति 

सविता अशनम् इष पाहरत्-लेट्--साषह्रतु। ई भन्रपते, अन्नम् इड 

पहर ्राहर ऊनम् द्ति। 



7 क ४०३ 

१८। श्रय बावलोक्रोडा उकारो वायुहा इकार 
खन्द्रमाग्रधकारः। भाल्यश्कारोऽशिरीकारः 

१्ण्नव।] ` 

भादि ऊकारः निषहवएक्रारो विष्वे देवा ओौष 
इकारः प्रजाप्रतिर्हिहारः प्राशः खरोऽन्न' या बाणिराट्। 

अनिसक्षस्वयोदशस्ोभः सञ्चरो द्धारः । 

दुग्धेऽस्ये वाग्दोषः यो वाचो दोहोऽन्नवानच्नादो 
भवति य एतामेव सालीसुपनिषद' वेदोपनिषदं बेद् । 

च्छा, १।३।१३।१-४ । 

१८। हाउ, हार्, अथ, इह, ३, ज, ए, भौषोष्ट, हि 

या वाक्, इम्, इत्येतानि श्रयोदशसंख्यकषानि गानसिदये याग्यननर्थ- 

कान्धक्षराणि मध्ये मध्ये समुपादोयन्ते तानि स्तोमसंन्नकानि भूलो- 
काटिदश्चोपासनाविषयाणि क्रियन्ते अयमिति। श्रय" वाव लोकः 
हाउकारः, वायुः इाद्कारः, चन्द्रमाः भरयकारः भामा इकारः, 
अग्निः ईकारः । 

भादित्यः ऊकारः, निष्वः भाद्धानम् एकारः, विश्वदेवा 
भोष्ोदकारः, प्रजापतिः हष्कारः, प्राणः खरः, भव" या, विराड् 
वाक् । 

 भनिरक्षः--भव्यक्षत्वात् द्दच्चेदखेतिः भनिव्यैब्यः कारणाका, 
सश्चरः--काययरूपेशानेकधा सश्चरतोति सद्चरः रः त्रयोदशः 

स्ताभः। 

उपासनफलमाह-- यः वाचः टोडः दोहनव्यापारः, अस्मे उपा- 

सकाय खय वाक् त' दोह दुग्धे दोश्धि। यः एतां सानाम् उप- 

निषद' रङ्स्वम् एव" वेद घ अश्वान् सनाद मवति उपनिषद्" 

वेद, उपनिषद" वैद शति हिरभ्यासोऽध्यायसमाघ्ययेः । 



४०.8४ वेदान्तसमन्वयः । [ १०म अ) 

` १८ । समससख खलु सान्नडपासन साघु यत् 

खलु साधु तत् समेल्याचकच्चते यदसाधु तदसामेति । 

तद्ताप्याइः साम्नेनसुपागादिति साधुनेनमुपागा- 

दिशेव तदादरसाम्नेनमुपागादिल्यसाधुनेनमुपागादिलयेव 

तद्द । 

अरथोताप्याहः साम नो वतेति यत् साधु भवति 

साधु वदरव्येव तद््गसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु 

वतैद्यव् तदादः । 

सय एतदव विद्वान् साघु सामेव्युपास्तेऽभ्याणोह 
यटन साधवो ध्मा चा च गच्छेयुश्प च नमेयुः । 

का, २।६।१।१--४ । 

१९ । सामावयवविरपम्यः {न्ब स्तोभात्तराणास्चोपामनम् क्ता 

सम्प्रति ममम्तसास््न उपामन' विदधाति समस्तस्येति। समस्तस 

सव्वःवयवविश्िद्टस्य -प्रम्ना 4 न्िषाद्मक्रितम्या रराद पाभ्या- माप्न- 

भक्तिवास्य च--साम्नः उपासन" खलु साध्रु। यत् खलु साघु तत् साम 

दरति अ्राचत्तते, यत् असाधु तत् असाम इति। 

तव् तत्र माष्वमाघरुव्विके उत श्रपि हुः किम्? प्त र 

साघु सर्वानि, तत् नच साधु वत---सन्तापरे-- दलि हेतोः एव सामनः 

अभ्याकं वन इलति राहुः! यत् यत्र श्रसाध्रु भवति, तत् तच अ्रसाघु-- 

वत---खेदटे “वनाण्टन्तगमन्तापयनादुक्रःगविम्म्रये-- दति एव असाम 

नः श्रस्माकं वत इति राहुः । 

यः एतत् एव' विद्वान् स साम साघु इति उपस्ते। यत् यतः 

उपासनातः एनम् उपासकम् अभ्याशः चिप्र साधवः घमा; प्रगच्छ 

त ऽपनमेयुः भोग्यत्व" प्रप्रयुः च-- द्रौ दकागावविनिस्टज्नापकौ | 



एम १1)  वियाबक्नो । ४०५ 

२० । लोकेषु पञ्चविध सामोपासीत, परथिवी 

हिङ्ारः, अशनिः प्रसावोऽन्तरिचमुद्धौय दित्यः प्रति- 

हारो यौनिधनमिलु्षु । 

२०। सम्प्रति लोकादिषु समस्तावयवविशिष्टसामोपासनः प्रस्तु 

यते वेषां प्राणाभिव्यक्तिलात् । “समस्तस्य सामनउपासन' साधु“ इत्यतः 

साघुदटश्चनुत्तेः लोकादिदृष्टिविरुदेति भाष्यकार षोन्त--“साधुशन्द- 

वाच्योऽ्यो धर्म्मो ब्रष्म वा सव्वधा लोकादिकार्ययेष्वनुगतम्। रतो 
यथा यत्र घटादिदृष्टिदादिदटच्यनुगतेव सा, तथा साधुटध्यनुगतेव 
लोकादिदृष्टिः धञ्मादिकायत्वाल्लोकानाम् ।> इति । रपि च तैनो- 

क्म्-- “यद्यपि कारणत्वमविशिष्ट' ब्रह्मघश्चयोः धम्म एव साधुशब्दवाच् 

दूति युक्त (साधुकारो साधुभंवतिः इति धनविषये साघुशब्दप्रयोगात्"' 

इति। किमिद सामेति प्रग्र तदुत्तरम्-- “एष सामच्चति तत् सानः 

सामल्वम्?' इति ( ९।८[२४४य्] ) वागारब्धजगदप्रापिप्राणरूपत्वमस्य । 

“स ब्रह्म त्यदि त्याचक्ततेः (<।११[२५७य़्) दति प्राणस्यापरोत्नव्रह्म- 

त्वम् । एव" सति सव्ये प्राणक्रिययाऽभिव्यक्गषु लोकादिषु साधुथ्या 

"ब्रह्मणि तु परमानन्दे साघुशब्टोभक्तया गमयितव्यः इति भाव्य 

व्याख्यातुर्क्रि' गौणाभिघायिनीं मुख्यत्वेन परिणमय्य साघुलं गोमनत- 

मानन्दघनस्येषेति तैषु ब्रह्म्तल्युपलब्धिरेव समस्तावयवविश्िष्टसामोपा- 

सनस्य सुख्योऽभिप्राय दति वैदितव्यम् ; काव्येषु कारणानुगमेन वेदा. 

 न्तेषु स्परतोपासनस्य विदितत्वात् । फलान्तरख्रवणन्तु ब्रह्मविदि स्वत 

स्त तूप्रघततेः। लोकेष्िति। लोकेषु एथिव्यादिषु इिह्ारादिभक्तिक' 

पञ्चविधः साम उपासोत। तथथा--एधिवो हिङ्कारः गानारम्भकाले 

सर्वव; उद्वाठपुरुषेः मिलित्वा इङ्घारष्वनिः ; रग्नि; प्रस्तावः प्रस्सोचा 

गेयः --अग्नौ हि कन्मारिप्रस्तुयन्तेऽतः प्रस्तावः ; भन्तरिक्षम् उद्गोधः 

उद्भा्ा गयः--*चन्तरिक्तं हि गगनं गकारविशिष्टधोद्गोधः' ; ्रादित्यः 

प्रतिद्धार, प्रतिदा गेयः--श्रतिप्राखयभिमु खल्वां प्रति मां प्रतो ति?, 



४०६ वेदान्तसमन्वथः । १ 

अथाहत्तेषु दौर्िंह्धार अदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिचसु- 
 द्ौयोऽभिन प्रतिहारः पृथिवौ निधनम् । 

कल्यन्ते हाश््ै लोका ऊरहाश्चाठस्षाश्च य एतदेव 

विदां ह्ञोकेषु पञ्चविध सामोपास्ते । १--३ क्री "` 

वष्टो पञ्चविध सामोपासौत पुरोवातो ह्रो 

मेघो आयते स प्रावो वंति स उद्रौधो विद्योतते सन- 

यति स प्रतिषशारः। 

यौ निघः पञ्चभिर्येगपङनेयम्--“दिषि निधौयन्ते हि इतो गता 

षति”; इति ऊषु ऊं" गतेषु लोकेषु ब्रह्मकार्ययेषु सामोपासम' तश्र 

ब्रह्मसु तिमानोपलग्धनम् । 

भथ भ्राठसेषु प्रवाञ्ुखेषु लोकेषु सामोपासनम् । दौः हिष्कारः 

प्राथम्यात्, ्रादिव्यः प्रस्ञावः-- “उदिते हि भरादिलये प्रस्तूयन्ते कन्धाफि 

प्राणिनाम्" ; भन्तरि्म् खहोथः; भभ्निः प्रतिहारः प्राणिभिः 

प्रतिरणात् इतस्सतो नयनात् भम्नेः, एथिवो निघधनम्-- “तत भाग- 

तानामिह निचधनात्?। 

फलम्--यः एवंविष्ठान् पश्चविध' साम उपास्ते, भस्य लपास- 
काय ऊष; च भाहत्ताः च लोकाः कखन्ते भ्रायन्तोभवन्ति । 

हष्टौ वषे पश्चविध' साम उपासौत । पुरोवातः वर्षणस्य पूव्यं 

प्रव्तिमः कायुः हिङ्कारः प्राथम्बात् ; मेः जायते चमोभूलावाष्या यत् 

मेचाकारेख परिणमन्ते स प्रस्तावः-- श्राहनि मेघो पजनने ष्टः प्रस्ताव 

ति हि प्रसि्िः" ;वषेति स उद्ोषः येष्ठयात् ;. विद्योतते विद्युत् 
प्रकाशते स्तनयति गण्लंति स प्रतिद्धरः--ववेशानन्तर' वियुत्रकायिन 
गव्जेनेन च प्रतिद्धतल्लात् । 



१८. विदयावज्लौ । ` ४०७ 

उद्गृह्णाति तच्चिधन' वर्षति हाद दधवति इ य एत- 
देवं विदान् हृष्टौ पञ्चविधं सामोपाले । १।२। ` 

सर्व्वाखष्यु पश्चविधर सामीपासौत मेघो यत् संघ 
वते स हिङ्कारो यहषेति स प्रलावो याः प्राच्यः खन्दन्ते 
स उद्गौथो याः प्रतौच्यः स प्रतिषारः समुद्रो निधनम् । 

न दाप्य प्रेयप्पुमान् भवति य एतदेव विदान् 
सर्व्वाखप् परञ्च विधधः सामोपराले । २।१। 

ऋतुषु पञ्चविध सामोपासौत वसन्तो दिद्ारो 

ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्रौधः शरत् प्रतिहारो रमन्तो 

निधनम् । 

खदुह्वाति एुनर्बाष्पाकारेण यत् परिणमन्ते तत् निधम' समासि- 

सामान्यात्, फलम्--यः एतत् एव' विदान् ष्टो पष्विध साम 

उपास्ते भस्म पुनः वषेति इच्छातः, भसत्याम् रपि दहष्टौ वषयति वर्षं 

प्रक्तंयति। 
सर्व्वासु भ्रण पश्चविध' साम खपासोत । मेघः यत् संश्रवे एको- 

भावैनेतरेलर' घनोमवति ख हिष्कादः भराम् श्रारम्धात् ; यत् वति ख 
परस्तावः--^भरापः सव्यतो व्याप प्रसुताः" ; याः प्रादयः नयः गङ्गायाः ` 

ख्यन्दन्त स उदोधः गेष्ठयात् ; याः प्रलोष्यः न्यः नदाथाः खन्दन्ते 

स प्रतिहारः प्रतिहारसामान्धात् ; समुद्रः निधनम् तैतापां नधानात् । 

फलम्--यः एतत् एव विद्वान् स्वासु भण पश्चविधं साम उधास्ते 

स पुनः भण्युम प्रेति जलमष्लनेन न खतो भवति, सयुमान् मरुखक्तो 
ष्वपि दकवान् भवति। 

ऋतुषु पञ्चषिध शाम खपासोत । वसन्धः डिङ्कारः प्राथम्यात् ; 

ग्रोखः प्रस्तावः--“यवादिसंग्रहः प्रस॒यते हि प्राहडथम् ; वर्षां उद्ोच 

४. 
| 

म न. 



ठण्ट वटान्तसमम्वयः । | | १० ५। 

कल्पन्ते हाक्मा तव छतुमान् भवति य॒ एतदेवः 
विहानृतुषु पञ्चविध सामोपास्त । १।२। 

पशुषु पञ्चविध सामोपासौताजा हिङ्गारोऽवयः 

प्रावो गावउद्भोधोऽप्वाः प्रतिहारः पुरूषो निघनम् । 
भवन्ति इहास्य पशवः पशुमान् भवति य एतदेव 

विदान् पशु पञ्चविध सामोवासते । २।२। 
प्राणेषु पञ्चविध परोवरोयः सामोपासौत प्राणो 

हड्ारो वाक् प्रस्तावश्चच्तुसद्रौयः श्वं प्रतिहारो मनो- 
निघन' पररोवरोयाछसि देतानि। 

प्राधान्यात् ; शरत् प्रतिह्ारः-- रोगिणां खतानाच्च प्रतिदरगात्' ; 

मन्तः निघनम् ऋतुपरिसमाेः । 

फलम्- यः एतत् एवः विष्टान् ऋतुषु पञ्चविध साम उप)म्तं 

अस्म पुनः ऋतवः कल्पन्ते भौग्यतल्रन, भ्रयम् ऋतुमान् तदुपयोगिदिषयैः 

सम्पन्नः भवति । 

पशपु पच्चविघ' साम उपासोत। अजाः दिद्ारः प्राधान्यात्, 

पवयः प्रस्तावः-सादहवचयदशेनादजावोनाम्); गावः चउदौः,. 
यैष्टपात्, भर्ाः प्रतिहारः-- पुरुषाणां प्रतिदरणात् ; पुरुषो निधनः 

--पुरुषाखयत्वात् पशूनाम् । 

फलम्-यः एतत् एवः विहान् पशुषु पञ्चविधः साम उपास्ते भस्य 
पुनः पशवः भवन्ति, भयः पशमान् भवति । 

प्राणेषु पञ्चविधः परोवरोयः उन्तरोत्तगश्ष्ठः राम उपासोत। 

प्राणः घ्राण इति भाष्यकारः मुख्यप्राणव्यावन्तनायेम्--दिद्गरः प्राय- 

म्यात् ; वाक् प्रस्तावः--वाचा हि सव्वैः प्रस्तुयते, ध्राणादाग्बरीयसौ 

घ्राणएविषयाडहाज्विषयस्य बाद्ल्यात् ; चन्तुः उद्गोयः--वहूलरविषयः 

प्रकाशयति चन्लुरलो वाचो वरोयः; ओज प्रतिद्ारः-- चक्षुषो वरौयः 



श्न्मेे। | विद्याक््लौ। ४०६ 

परोवरोयो हास्य भवति परोवरीयसो हं लोका- 
ञ्जयति य एतदेव विदान् प्राणेषु पञ्चविधः पर्वरं; 
सामोपास्त इति तु पञ्विधस्य । १।२ १ 

अथ सप्विघस्य । वाचि सप्रखिघः सामोपासीत 
यकव वाचो इतिस हद्कारा यत्द्रतस् प्र्ताको 
यःतिमखओद्ः। 

यटदिलि म छङ्ीथो यत् प्रतीति स प्रतिहगो यदु- 
पति स उगहवः वल्नौति तद्धिघनम्। 

ट्ग्परेब्यै काग्द्ह यो वाच॑ द्होऽन्लवानह्वादो 

मर्वत्र छलद्वः विद्रान् वाचि सपरविध सामो 
पास्ते । १--३ । 

सनः शङ्गात् ; मनो निघन--सव्वे'न्द्रियाहतविषयाणां निधान. 
त्वात् वगय: सव्वे्य इन्दरियेभ्यः। एतानि वा प्राणाटोनि पसो- 

` उरोयांसि। 

फनम्--यः एतत् एवः विह्ान् प्राणेषु पञ्चविधः साम उपास्त 
रस्य पुनः जोवनः परोवरःयः उत्तरीत्तस्खष्टः भवति, परोवरौयम; 
उन्लव्येतरष्टान् लोकाम् जयति) इति पञ्चविधस्य । । 

थ सप्तविघस्य | वएचति सप्विघः माम उपामोत 
वाचः हुं दरति म हिष्गारः, यत्किञ्चप्रदति स प्रस्तावः, यत्किञ्च 

यत्किञ्च 

भ्रा दइतिमग्रादडिः अःङ्रः। 

यत् किञ्च उत् इति स उद्रोथः, यत् किञ्च प्रति इतिस प्रतिद्धार 
यत्किच्च उप इति स उपदरवः--पुनरुद्रात्ा गेयः, यत् चिच्च नि इलि 
तत् निघनम् 1 

` यः वाचः दोहः दोहनव्यापारः अस्मे उप्रासकाय स्वय वाक् त 
५२ 



४१० घेदान्तसमन्वयः । ` ++ 

अथय खल्वमुमादिल्य्ः सप्रविघ्ं सामोपासोत 

सर्व्वदा समस्तेन साममां प्रतिमां प्रतीति सन्वण. सम- 
स्तेन साम। 

तद्िन्चिमानि सर्वग भृतान्यन्वायत्तानौति विद्यात् 
तख यत् पुरोदयात् स इिद्धारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्ना- 
स्तस्मात् ते हिकुष्वन्ति हि्रभाजिनोद्येलस्य सामः । 

अथ यत् प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा- 
यत्ताखसात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश८साकामाः प्रस्तावः 

भाजिनो दयेतस्य साख: । 

दहः सुग्धे दोग्धि। यः एतत् एव विद्धान् वाचि सविधः माम 
उपास्ते स अत्रन् च्रत्रादः भक्लि। 

श्रथ खलु भ्रमुम् श्रादित्यं सपघविघधमामावयवल्ेनाष्ट्स्य सहिः 

साम उपासोत। कथमादित्यस्य सामत्वम् ? सब्छटा समः त्रहिन्तया- 

भावात्, तेन सेतुना माम, मां प्रति मां प्रतिदति सव्व'ण सभ:-- 

प्रय मत्सत्रिधौ मत्सत्रिधाकिति सर्व्वेषां सन्निधौ समभावेन प्रकाश 

मानः, तेन हेतुना साम। 

तस्मिन् इमानि वच्यमाणानि सव्याणि भूतानि यन्वायत्तानि 

अनुगतानि इति विद्यात् । कथम् ? तस्य आदित्यस्य उदयात् पुरा 

पूल्यै' यत् तद्रूपः स च्ङ्कारः । तत् तक्र पशवः गवादयः भ्रस्य अ्ाटि- 

त्वस्य अन्वायत्ताः ्रनुगताः, तस्मात् त हिङ्व्यैन्ति। ईइ ्रतणएव त 
एतस्य ्रादिल्याख्यस्य साम्नः दिद्भमरभाजिनः भवन्ति दिङ्ारमजन- 

शोलल्वात् ते तधा वत्तन्ते। (नः 

भथ प्रथमोदित यत् तद्रूपः स प्रस्तावः, तत् तत्र मनुष्या; रस्य 

श्रादित्यस्य अन्वायत्ताः, तमात् तै प्रसुलतिकामाः कश्चारम्भाभिलामिणः 



१.५ विद्याद्ञा । ६११ 

अथ यत् सङ्गवक्िलाया स आआदिसद्य वर्याख- 

न्वायत्ानि तस्प्रात्तान्यन्तरिक्ेऽनारम्बणान्यादायात्मान 

पररिधतन््ादिभाजोनि दयेत सान्न: । । 
अथ यत् सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्रौघस्तदस्य दैवा 

अन्वायत्तासम्म्रात्ते सत्तमाः प्राजापल्यानामुङ्गोघभाजिनो 

्टातस्य सान्न: । 

अथ दृद सष्यन्दिनात् प्रागपहराह्लात् स प्रति- 
हारम्दखखय म्भा अन्वाथत्तास्तश्मात्ते प्रतिद्टता नावपद्यन्ते 

प्रतिहारभाजिनो छो तख साख: । 

प्रगंसाकाम्राः स्तुतिवन्दनाभिलापिणः भवन्ति। हि अतएव अस्य 

ादिव्याख्यस्य साग्रः प्रस्तावभाजिनः भवन्ति ते। 

श्र्र सङ्वपेलायां गवां रश्मोनः जगन््मण्डलेन यत् सङ्गमन' तस्यां 

वेत्ताथां-- “प्रातःकालो मुह्त्तास्वोन् सङ्वस्तावटेव तु1 मध्याङ्क- 

स्विमुहृ्त; स्यादपराहस्ततः परम् ॥ सायाद्स्विमुन्तःस्यात्? इति 

सुद्धत्तवयाककस्य दिवसपद्धभागस्य हिनोयभागः सङ्गवः- यत् तद्रे 

स श्रादि; श्रोङ्कारः। तत् तच वयांसि पर्णः अस्य भ्रादित्यस्य 

श्रन्वायत्तानि, तस्मात् तानि अन्तरिक्ते अनारम्बष्णानि अनालम्बनानि 

सआतानम् आदाय परिप्रत्ति गच्छन्ति। हि ्रतएव एतसय श्रादि- ` 

व्याख्यस्य सासन; भादिभाजोनि भवन्ति तानि। 

अथ सम्प्रति मध्यन्दिने यत् तदप स उह्तोथः। त् तत्र देवाः 

स्य ्रादित्यस्य अन्वायत्ताः, तस्मात् ते देवाः प्राजापत्यानां प्रजापल्य- 

पत्यानां सत्तमाः विशिष्टतमाः। डि अतएव एतस्य श्रादिल्याख्यस्य 

सान्न; उदोधभाजिनः भवन्ति ते। 

अघ मध्यन्दिनात् ऊद्म् अपराह्वात् प्राक् यत् तदयं स प्रतिहारः। 

| तत् तच गर्भाः अरस्य आदित्यस्य अन्वायत्ताः । तस्मात् ते प्रतिहताः 



8१२ बेदान्तसमन्वयः । [ १०्म.म्) 

€^ 

अथ यद्द्मपराक्नात् प्रागस्तमयात् स॒ उपद्रवस्तद्- 

सखारणया अन्वायत्तासस्यात्ते पुकष' दष्टा क्चप्रवभरसि- 

त्यद्रवन्तुपद्रवभाजिनो चं त्य सास्रः । 

अध यत् एश्माम्तमिः दद्धिघन' तदस्य वितरोऽन्वा- 

यत्तासश््ासाद्रिदघति निधनश्या{जिन छं तस्य साम्बः एवं 

र्दल्टमु मादित्य सप्रविधरः सासापासखं । १--८। 

अव खन्दरात्मरस्दरितमतिष्धयु सप्तविधं सामोपप- 

सीत दड्गर इति व्यद्रः पुम्ताव इरति व्यन्नर तत् 
समम् । 

अद्र नीतः; सन्तः न स्रवन्ते न संसन्त) हि अतएव एतस्य 

अ।दित्याख्यस्य साम्नः प्रतिद्धारभाजनः भवन्ति। 

श्रपराह्वात् ऊष्ुम् अरस्तमयात् पराक् यत् तदुप म उपद्रयः। तत् 

तत्र आारर्ाः पशवः ग्रस्य आरद्रिल्स्य अन्वायत्ताः । तसात् त पुरुषः 

ष्टा कन्म अरण्यान्तभागः पटश्च सिन्दतुरयं मय्रशृन्यम् इति उपद्रवन्ति 

उपमकच्छन्ति। द्धि श्रतएव एतस्य आरदरिव्ाख्यस्य सासः उपद्रव. 

भाजिनः भवन्ति तं। 

अघ प्रघमःम्नम्मित अदन जिरःमिषति सवितरि यत् नस्यरूपः 

तत् निधनम् । तत् नच पितरः भरस्य आदित्यस्य अन्बायलाः ? 

तस्मात् तान् पितुन् निदधति विद्टपिलामदप्रपिलामहरूपेण दभषु 

नि्तिपन्ति। हि अनएव एनस्य त्रदित्याख्यस्य मासः निधनसस्व- 

न्धात् त निधनभाजिनः भव्न्ति, ए३ खलु श्रसुम् अआरदिव्यं सप्तविघः 

माम उपास्त, 

अह्धारा्यादिकालेन जगतः प्रमापयिढत्वादादित्यो मल्युः। 

तस्यालितरणायेद' मामोप्रासनमुपदिश्यतं अथति। श्रध खलु भरात- 

म्तं--सप्तविदमक्ििनामाक्तगाणि सम!द्ृत्य तद्वयवतुल्यतया मितम् 



म भ।) विदानो ¦ ४१३ 

आदिरिति द्तर प्रतिहार इति चतुर्तर' ततं 

दहेक' तत् समम्, 
उद्रौघ इति व्यक्तरमुपट्रव इति चंतुरचतर' चिभि- 

स्विभिः समः भवव्यचरमतिगिष्यते वात्तर' तत्ससम् । 

निघनमिति व्व्तर' तत्सममेव भवति तानि इवा 

एतानि दहाविछश्रतिरच्राशि। 

एणकविश्रत्याटदित्यमाप्रोद्येकविछणो वा इतोऽसा- 

वादिन्यो द्ावि्धेन परमादिश्ाञ्जलयति तच्नाक तदि- 

शाकम्) 

--अतिम्रत्यु-- मत्युम् अनिक्रान्तम् श्रतिरिक्ताक्तरेण-- नामाच्रयानि 

दाविंशतिः ्रुत्यनुमारतः दादग्मासाः, पञ्च ऋतवः, चया लोकाः, असौ 

अदित्यः इति एकदि शतिः ततो वियोगात् शिष्यतऽन्नरेक' तन ख्त्य- 

लिक्रम दति श्रतिखत्यु - सप्तविधः साम उपासोत। अगत्तररत्तर- 

ना पमात्तरसंख्यया ममत्वन सामत्व सम्पाद्य गिष्टमेकन मलतातिक्रम इति 

तदिणःति-- हिङ्ारः इति चक्र प्रस्ताव इति चत्र तत् मम 

पूर्वेण । 

अदिः इति इ्रक्तरः प्रतिद्धारः इति चतुक्तर, ततः चतुर- 

रात् एक ग्यद्वरत्वा इद आ्राटरत्तरहये प्रचतिप्य तन तत् समम् । 

उद्नोधः इनि चप्र्तर' उपद्रव दति दतुरत्तर, त्रिभिः विभि; समः 

भवलि अत्तम् एकम् अरतिशिष्यते, सुतर तत्परदाय व्रयक्तर तत् 

समम् | 

निधनम् इति अरत्तर, तत् समम् एव भवति । तानिह वा 

एतानि हाविंशतिः अक्षराणि । 

एकदिशत्या श्रादित्यम अाप्नोति। कथम् ? इतः भ्रमात् लोकात् 

हादशमासादिगणनया असी ्रादित्यः एकट्िः। हातिशन श्न 
प क = 



५ भवति य एतदेव' बिहानाऋषस् स् पसृन्मितमतिषल्यु 

धेदान्तसमन्वयः । = ।एम्ब | 

. आप्रोति हादिल्यखख जवं परोशाश्यादिषजयाज्जयो ` 
ध. त्ममस् न तिष्य सप्तविधः ` 
ध द सामोपासे सामोपास्त । १--६ । `` ` 

मनो हिष्धारो षाक् प्रसावश्चशद्रौयः श्रोव प्रति- ` 
हारः प्राणो निघनमेतद्वायवं प्रागेषु प्रोतम् । 

स य एवमेतद्रायच्' प्रारेषु प्रोत वेद प्राणौ भवति 

 सर्व्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिभ॑वति 
महान् कौच्या महामनाः स्यात्तदृतम् । १।२। 

भ्रत्तरेण श्रादित्यात् रसुत्योः पर जयति। यत् च आ्रादित्यात् पर 

किं तत् १? तत् नाकम्--कमिति सुख' तस्य प्रतिषेधः ब्रकम, तत् गः 

भवतोति नाकः कमेषेव्यथ;। तत् विशोकम् विगतभाकः मानम 

दुःखरह्हितम्। 

यः एतस् एव विदान् आकसन्िलम् अरतिरत्य॒ सप्तविधः साम 

उपास्ते स इद एकटि्तिसंख्यया श्रादित्यस्य जयम् चाप्नोति, भादित्य- 

जयात् दा विं शत्यकत्रसंख्यया परः जयः; मवति । सामोपास्तं सामो 

पास्ते इति दिरभ्यासः साप्तविध्यसमास्यथेः । 
अनन्तरः गायत्यादिनामग्रहणपून्येक' सामोपासनानु्रखन्तं मन 

दति। मनः हिङ्कारः प्राथम्यात्, वाक् प्रस्तावः नदानन्तध्यात्, चन्तुः 

उद्रौथः ष्ठात्, खों प्रतिहारः प्रतिद्त्वात्, प्राणो निघन'--सखाप- 

काले यथोक्तानां प्राणे निधानात्। एतत् गायतं साम प्रषु प्रोत 

प्रतिष्ठितम् । 

सयः एवम् एतत् मायन्र' साम प्रारेषु प्रोत कैद प्राणौ भअरविकल- 

करण; मवति, सत्यम् ब्राबुः--शतवषाणि-एति प्राप्नोति, च्योक् 
उज्वलं जं\वति, प्रजया पशठभिः मदान् भवति, कौ त्या महान् भवति । 

महामनाः अन्दर वेताः स्यात् तत् व्रतः गायत्रोपास्कस्य । 



1 विदांवक्ने | । # १ ५ ५ ॥ 

` अभिमन्यति स हड्ारो धमो न 
` ज्वलति स उद्गौधीङ्गारा भवन्ति से प्रतिहार ठमथाम्बति ४. 
ध तच्चिषनमेतद्रयन्दरमग्नी प्रोतम् । 

नायते स पला , ̀ 

स य एवमेतद्रथन्तर मग्नो प्रोत" अद् ब्रह्मवर्चसन्नादो ध. 

भवति सव्वमायुर्रोत ज्योग्जौोवति महान् प्रजया पशुभि- 

भ॑वति महान् कौ्या न प्रतयडङम्निम।च।न्न निद्ठीवेत् 
तद्तलम् । १।२। 

उपमन्दयते स हिदारा ज्ञपयते स एस्तावः स्विया- 

सह भरेते स उन्नयः पति स्तौ सहसत स पुतिहारः कालं 
गच्छति तद्चिधनः पार गर्च्छाति त्चिघनरतद्ामट्व्य 

सिथुने पुःतम् ) 

अभिमन्यति अ्ररणिहयचषणिन स हिद्धार', धुमः जायते स प्रस्तावः, 
उ्वनति स उद्नोधः, अद्गारा; भवन्ति म प्रतिहारः, उपशाम्यति शअ्रम्ने; 

उपणशमो मवति तत् निधनम् | एतत् रथान्तर साम भ्रम्नौ प्रोतम् 

प्रतिष्ठितम्) 

सय एवम् एतत् रथान्तर! अग्नो प्रोतः वैद म ब्रह्मवचंसो तैजस्वो 

श्रन्नःदः दोप्ाखिनिः भवति, सव्यम् श्रायुः एति, ज्योक् जवति, प्रजया 

पशुभिः महान् भवति, कत्य महान् मवति । प्रल्यङ्ङग्निम् अग्न. 

रभिसुख' न खराचामत् न भक्तात्, म निष्ठोत् सेमनिरसनच्च न 

कुयात् तत् त्रेलम् । 

उपमन्वयते सङ्कन' करीति स रदिष्ख'रः, न्नपयते माल्यचन्दनादि- 

भिरभिप्रायमाविष्कराति प्राणयति वा स प्रस्तावः, स्तिया सह रतस 

खद्गोथः, प्रति श्राभिसुख्येन ससौ सह सिलितभावेन रपे स प्रतिहारः, 

काल गच्छति तत् निधने, पार समाप्ति गच्छति तत् निघनम्, एतत् 

वामरेव्यः साम सिन प्रोतः प्रतिष्ठितम् । 



४६६. ददान्समन्दयः । १ 

स॒ य एवप्रेतद्ासदेव्यं सिने एतः वेद मिथनो- 
मवति सिथुनाख्छिघुनान् प्लायते म्टमायुप्रेति ज्योग् 
जीवति, सन्न् पूजया एशुधिमवेति महान् कोच न 
काञ्चन ठरिदरेत्तहतम् । ४।२ । 

उदन् हिद्घारं उदितः परग्तावो सरष्यन्टन उदग्रो 

ऽपराह्नः पृतिहार।-स्तं य्चिघनटतदहुहदाद्खि पुःतदू। 

सथ; एव' वामदेव्यः मिथुन प्रातः वेदे स फधुनोसवति नियत 

स्तोसम्मकवान् धवति, भिनत् सिगुनात् प्रजायत अमोदरनाः भवति, 

सञ्चम् अप्वुः एति, ज्याद् जवलि, प्रजया पशुम: मद्धान् भवलि, 

कोत्या सद्ान् मवति, न काञ्चन प्रजाध्नीं परिहरेत् प्रत्याख्यायत 

तत् ब्रलम्। पुरादेदिककाने दस्युपद्रुतलात् प्रजापत्याभावरपादिपन्ना 

परामन्धाय्ः। अतः प्रजोत्पाटनन तासामापव्िवारण' मदान् धन 

इति दुद्धया कचन तद्ुतरता अभूवन् । एलस्यास्य विपरताधं सम्पादा 

छरयवामाचाररूपव्यभिचार प्रतरष्ठितदन्तः कचित् अषटाचाराः। 

ततं1ऽस्य महत् पथप्यम् ; यदस्मिन् प्रजात्पःदन', तसन् पुनः प्रजा- 

जन्मध्रतिरावरैन ययेंच्छभागसाध्नमुद्रष्यम् । दम्बवन् ।द्रुतऽश्पन् कार, 

“अयं इिजंहि विद्यद्खिः पणशुधद््यं विगदधिनः" इत्सय नियागनिन्दा- 

विषयत्वऽपि व्रतऽस्पिश्रपि याज्यमेनत् "पनकधा क्ञलाः पुच्ा षिभिः 

प॒रातनः। न शक्यास्तःघुन। कनुं ग्तिद्रोनेररिदन्तनैः।* इति 

निपेधदशनात् ; अनेकषल्युक्तः मगः दासक अपि व्रतधारिण 

श्रासत्रिति प्रतिपक्तः। ये पुनः यंःलम्प्ात्तयोर्न्यन मेद स्व) छत्य 

खुत्युक्घमिति धरल्दनाद्यायि व्रतमिद' निषेघकक्तं नावेगाहत दति 

मन्यन्ते ते कथ विविधान् ;दिकाचारान् युगमेदे निषिष्यमानान् परि 

हरन्ति तन्तन्निषेधघवबनला{द ति विवेक्तव्यम् । 

उद्यन् सवित् दिङ्धःरः प्राधम्याद्ृषनस्य, उदितः प्रस्तावः परस्तवम् 



= दमम विद्याबक्षौ । ४१७ 

सय एदनेतट््टादिये पत वेद वेजखान्नादो 
भवति सव्वमायुर्ति व्योगृजौबलि ग्च~-. ~ 
पशुभिभवति सन्न -ल ८५६ तकवन्त न् निन्देत् तद्- 

तम् । १।२। 

अन्भ्राणि संघ्रवन्ते स हदड्ारो मेघो जायते स प्रस्तावो 
वर्षति स उङ्गीयो वितते स्नयति स प्रतिहार उदु 
त्हाति तत्तिधनरमेतरषरूय' पञ्जनेा प्रोतम् । 

संय एवद्मतद्शपः पञ्जन्यं प्रातः वेद् विर्धांञ्च 

मुरूपा्छख पशनवससे सव्व मायुरेति च्यवति महान् 
प्रजया प्ुमिलवति महान् कौच्या द्जन्त न निन्देत् 
तद्तम् । १।२। 

रेतुलात् कश्चगः, मध्यन्दिन; भष्यन्दिनिम् उदौयः शेष्टयास् ; भपराह्वः 

प्रतिद्)रः पश्वाटोनां ष्टन् प्रति हरणात्, अस्तं निघन' रात्रौ रणै 

निधानात् प्राणनं । एतत् हदत् साम श्रादित्ये प्रत प्रतिष्ठितः 

तद्ेवतत्वात् ) 

सयः एवम् एतत् रत् श्रादि्ये प्रातः षेद, म सेजखो भरन्रादः 

भवति, स्व्वैम् रायः एति, ज्योक् जोवति, प्रजया पमि; महान् 

भवति तपन्दं सितार" न निन्देत् तत् त्रतम्। 

सञ्भ्वाणि --श्रपो विभक्तिं इति भञ्श्चं तानि--भघनौभ्रूतवाष्या- 

कारेण विद्यमानानि संनवन्ते ्राकाग्यधे सश्चरन्तिस हिङ्कारः, मेघः 

जायते घनोभूततया परिणमते स प्रस्तावः, वषेति स उद्ोधः, विद्यो- 
तसै विद्युत् प्रकाशते स्तनति गख्नंति स प्रतिष्ारः, उद्द्धाति पुन- 

वौष्पाकारेण परिणमते तत् निधनम् । एतत् ३रूप' साम पञ्छन्धं 
प्रोत प्रतिष्ठितम् 

सयः एवम् एतत् टैरूप' पञ्जेन्ये प्रोतः वेद, सख विरूपान् चं 

` ५२ 
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वसन्तो हिङ्रो रषः प्रस्तावो वर्षा उद्रौथः थरत् 
` ` ~> मन्तो निधनमेतदेराजखतुषु प्रोतम् । 

स॒ य एवमंतद्व९।७८९ॐ न्ध्म" शद् विराजति 

प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेन सर्व्वमायुरेति श्योगलौवति 
महान् प्रजया पश्चभिभवति महान् कौर्खतन्न निन्दं - 
सह,लम् । १।२। 

पृथिवी हिद्धारोऽन्तरित्च' प्रावो दौसद्गीयो दिशः 
प्रतिहारः समुद्रो निघनमेताः शक्षर्यो लोकेषु प्रोताः । 

"सय एवमेताः शक्घर्यां लोक्षेषु प्रोता षेद लोकौ 

भवति सव्वेमायुरेति च्योगृजीवति महान् प्रजया पशुभि- 
भेवति महान् कीया लोकान्न निन्दे सद, तम् । १।२। 

सुष्पान् च अजाविप्रशतोन् पशून् अवरुन्धे प्राप्नोति सन्बम् अयुः एति, 

श्योक् जवति, प्रजया पण्भिः महान् मवति, कोत्या महान् भवति । 

वर्षन्त प्लंन्ध' न निन्देत् तत् व्रतम् । 

वसन्तः हिङ्ारः प्राथम्यात् । ग्रो: प्रस्ताव इत्यादि पूर्व्वाव्या- 

ख्यानुरूपम् । एतत् वेज वेराजस्य सानः युक्तम् ऋतुषु प्रोतम् । 9 

सयः एवम् एतत् वैराजम् साम तुषु प्रोतः वैद प्रजया पशुः | 

ब्ह्मवच्चं सेन विराजति ऋतुवत् सव्यम् रायु: एति, च्योक् जवति, 
प्रजया पञ्चभिः मान् भवति, कौरया महान् भवति । ऋतून् भोत- 

“ भोध्भादोम् न निन्द्त् तत् व्रतम् । 

पएथिवो डिद्धारः, अन्तरित प्रस्तावः, दयौः उद्रोथः, दिः प्रति- 
छारः, समुद्रः निघनम् । एताः गक्यथः-- एकस्येव माख्नो नामधेय- 

त्वेऽपि नित्य व्व्यनतया बुव चनम्-- लोकेषु प्रोताः प्रतिष्ठिताः । 

सयः एवम् एताः शकष; लोकेषु प्रोताः वेद लोकौ भवति लोक- 

कलेन दुर्म, चव्यम् घायुः ठति, ज्योक् जोति, प्रजया पश्ठभिः 



षब] विद्याबक्ञौ । ` ४१९ 

` भला डि्कारोऽवकः प्रसावो गाव उद्वौधोऽश्वाः प्रति- 
हारः पुरुषो निधनमेतारेवलयः पशषु प्रोताः । 

स य एवमेतारेवल्यः प्रशुषु प्रोताः वेद पशमान् 
भवति सव्वमायुरेति ज्योगृजौवति महान् प्रजया पशरुभि- 
भवति महान् कौर्ता पश्च निन्दे सद.तम् । १।२ 

लोम हिङ्रस्वक् प्रस्तावो मापससुद्रौयोऽस्ि 
प्रतिहारो मल्ला निधनमेतदयन्नायन्नीयमङ्गषु प्रो तम् । 

स य एवमेतयन्नायन्नोयमङ्गषु प्रोत" वेदाङ्गी भवति 
नाङ्गेन विद्धच्छंति सत्वेमायुरेति न्योग्जी वति महान् 
प्रजया पशुभिभेवति महान् कक्षया संवत्सर मव्जो 
नाश्रौयात्तद, त मच्नोनाश्रौयादिति वा। १।२। 

मान् भवति, कौं महान् मवति । लोकान् न निन्देत् तत् 

व्रतम् । 

परजाः हिरः, भवयः प्रस्तावः, गावः खद्रोथः, मध्वा; प्रतिहारः, 

पुरषः निधमम् । एताः रेवत्यः--दय्थ इव नित्यवइवचनम्-- पशुषु 

प्रोताः प्रवििताः। 

सयः एवम् एताः रेवत्यः पश्षु प्रोताः वेद, स पमान् भवति 

सव्यैम् शयुः एति, च्योक् जोवति, प्रजया पशुभिः मष्ान् भवति, 

कौल्य महान् मवति, पून् न निन्द् त् तत् व्रतम् । £ 

लोम दिद्कारः प्राथम्यात्, तक् प्रस्तावः भानन्तथात्, मांसम् 

खरो: शं टात्, भस्य. प्रतिद्धारः प्रतिहृतत्वात्, मस्जा निघन' निधा- 
नात्। एतत् यन्नायन्नोय' नाम साम ्ङगषु प्रोतः प्रतिष्ठितम् । 

सयः एवम् शतत् यन्नायन्नोयम् भङ्गेषु प्रोत वेदै अह्ने मवति 

समग्राङ्गः भवति, न सङ्गेन विह्कच्छति कुटिलो भवसि, म पङ्कः कुशः 



६२० बेदान्तससम्बखः । ++ 

अग्निहिड्गरो वायुः प्राव भादितव्य उद्नौयो नक्त 
चाणि प्रतिहारश्म्द्रमा निघधनमेतद्राजनः देवतासु 
प्रोतम् । 

सय एतद्राजन देवतासु प्रोत वेदैतासामेव ईैव- 
तानां सलोकता सार्टिता सायुज्यं गच्छति सव्वमायु- 
रेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया प्रश्ुभिमवति मान् 
कत्ता ्ाह्मणाच्र निन्देतद तम् ! १।२। 

चयौ विदा हिद्वारस्य इम लोकाः स प्रस्तावोऽगिनि- 

वःयुरादिल्यः स उद्ौधो नदघ्धदासि वयांसि मसोचयः 

प्रतिहारः सर्पा गन्धर्व्वा पितरटःषि्रनदरेवत् सास सव्वं- 

स्मिन् प्रोतम् । 

कुणिः वा भवति, सत्वम् भ्रायु; एति, ज्योक् जोवलि, प्रजया पशि 
मद्धान् भवति, कोत्या महान् भवति । सेवत्सर' मज्जः न भअश्मोयात्, 
मञ्नः न श्रग्रौयान् चिरजोवनम् इलि घा तत् व्रतम् । 

अग्निः दिङ्ारः, वायुः प्रस्ताव; अदित्यः उङ्गौधः, नन्तचाणि 
प्रतिहारः चन्द्रमाः निधनम् करिणां तच्विधनात्। एलत् राजन 
साम देवतानां दो धि्रच्छात् देवतासु प्रतः प्रतिष्ठितम् | 

सयः पवम् एनत् राजनः देवतामुप्रात वेद, एतासां देनानां 

स लोकतां समाननाकतां साष्टितां ममानैग्रथ्रतां गच्छति प्राप्नोति, 
सव्यम् रायु; एति, ज्य।क् जौवलि, प्रजया पश्मिः मष्ान् भवति, 
कोत्या महान् भवति । ब्राह्मणान् न निन्द त् तत् त्रतम् 

श्रयो विदा डिङ्ारः, चयः इमे लोका; स प्रस्ताधः. श्रम्नि वायु 
भादित्यः स खद्गोयः, न्तराणि वयांसि मरोचयः स प्रतिद्ारः, सर्प 
गन्धव्वः पितरः तम् निधनम् । एतत् साम सामससुदायः सम्बस्मिम् 
-भरयो विद्यादि सव्यं त्ििन्-प्रोत प्रतिहिदम् । 



श्म ५} विद्यावन्ञो । ४२१ 

स य एवमेतत् साम स्वस्मिन् प्रोत षेद सव्व 
भवति| | 

तदेष श्रोकः- यानि पञ्चधाचौणि चौणितेभ्यो नं 

ज्यायः प्ररमन्यदसि। यस्तदेद् स वेद सव्व सर्व्वा- 
दिशो बलिमस्मै रन्ति ॥ सव्वेमस्मौलयुपासौीत तद,तं 
तद, तम् । १।२। 

विमि साम्नो इशे प्रथव्यमिल्यग्नेसद्गौयोऽनिसक्तः 
पृजापतेनिशक्तः सोमस खदु श्वच्णं वायोः च्छ बलवदि- 

सयः एकम् एतत् साम सब्येस्मिन् प्रोत वैद, स पुनः सन सव्यै- 

सम्परत्रः भवति । 

तत् तस्मिन् भर्थे एष स्लोकः-- यानि पञ्चधा पष्प्रकारेण दिष्न- 

दरादिविभागैः प्रोक्तानि चोखणिचौणि चयोविद्यादौनि तिभ्यः पश्चवि- 

केभ्यः ज्यायः मदत्तर' पर' व्यतिरिक्र' च अन्यत् न भस्ति। यः तत् 

सव्वामक' साम वेद स सवं वेद सव्यैश्च भवति ; भसम सर्व्वाः दिभः, 

बलि हरन्ति प्रापयन्ति। सव्यम् असि इति उपासोत। सत् व्रतः 

तत् व्रतम् । हिरुक्तिः सामोपासनसमाष्यधी । सास्नो वागारव्धजम- 

हप्रापिप्राणरूपलवं प्राणस्य च परोच्ब्रद्मतवं यत् पूथ्वेसुक्षं तदताऽशङ्हस- 

व्व पासनविधानेन सुष्टु प्रतिपत्रम् । “ब्रह्मविद्यया सव्वं भविष्यन्तो 

मनुष्यामन्यन्तं “ (८।१२) इति यदन्यचोक्त तस्या्र विनियोगीन 

` निखिलसामोपासन' ब्रद्मविद्यायामन्तभृतम् । फलान्तरखवणन्तु ^तेल 

व्यक्तेन भुक््लोधाः” (१०।१) इति नियमात् विद्यावतो विना प्रथन 

परानुग्रहेण खतः प्रहत्तफलप्रा ् िवश्ादिति सन्ैमनवच्यम् । भन्धताप्येव 

न्नेयम् । 

सामोपासनप्रसष्न गानविगेषादिसम्पद्द्गातुरुपदिश्यते विन- 

हीति । पश्व्य' पशभ्यः हितम् इति डेतोः विनदि --विशि्ः नह ¦ 



जायां मनेभयलृकोदक यमय: सम लोक यजमाना- = 
यान्नमात्मन भागायानीखेतानि मनसा ष्यायन्रपुमस्ः ` 

स्तुबोत । ` - 

सव्वं खरा इन्द्रस्यात्मानः सवव स्यथ खलयोरात्मानस्तं 
यदि खरेषुपालमेतेन्द्र् शर पपद्चोऽभूव सत्वा पूति 
वच्छ तौत्येन ब्रूयात् । 

स्वरविओेषः ऋषभक्ूजितखमोऽख्यास्तोति विनहि -- भग्ने: अम्मिदैवत्यम् 

खाग्नः समम सम्बन्धि यत् खद्गान' तत् अः हरे ; सुटो भनिरु्ः 

पपरयुकसस दत्यविश्ेषितः, अलणएव प्रजापतेः प्राजापत्यः; निरुह्षः 

सुखष्टः सोमस्य सोमदेवत्यः उडोधः ; खदु सशय सखिम्ध' वायोः वायु- 

देवत्य गायम् ; सच्छा च्िग्धं सवत् इन्द्रस्य इन्द्रटेदत्य' गान ; क्रोश 

क्रोष्चपल्िनिनादसखमः दस्यते: षछडस्पनिदेवत्य' गानम् ; अपध्वान्त 

भिजकांख्यस्छरसम' वरुणस्य वरुण्देवत्यः गानम् । एतान् सव्यान् 

एव उयसवेत, वारुष्च' तु एव वस्जेयेत् । 

 अर्तत्व रेकवेभ्यः भागायानि साध्यानि दति अामायेत्; सधां 

पिडम्बः, चाथा मगुष्येभ्यः, ककोदक' पशभ्यः, छगलो क' यजमानाय, 
भवम् भाने अगायानि साधयामि इति एतानि मनसा ध्यायन् 
चिन्तयन् अप्रमत्तः खम् सुवोत । 

स्वे खराः भवः इन्द्रस्य प्रशस्य पामानः देहावयवखयानोयाः, 
सर्व्वे उस्मान: श-व-स दा; प्रजापतेः चाल्मानः देषावयवखानौयाः 
खवः स्प्यः कादयः व्बच्नानि कत्ल; भामामः रेद्यावयवखयानोयाः । 
लम् शवंषिदम् खङ्गालार" यहि कथित् कारि उथान्मरत ` „† 8 
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स्वै खरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल' 

ददानीति सर्व्वं उद्मांशोऽग्रसता अनिरग्ता विहता वक्तन्थाः 

प॒लापतेरात्मान' ददानौति सर्य स्पा शेशेनानभिनि- 

हितावक्तव्या खल्योरातान परिश्राौति । १--५। 

दुष्य युक्ताः इति निन्देत्, स द्वाला एनम् खपालब्धार ब्रूयात् चम् 

इन्द्रः शरण" प्रपन्नः अभूवम्, स त्वा त्वं प्रतिवात स एव दैव उतर 

दास्यति इति। 

अथ यदि नम् उड़ातारम् खस उपारमेत, ख एनम् उपालब्धः 

ब्ुयात्--घष्' प्रजापति शर प्रपञ्चः भूवम्» स त्वा त्व प्रतिषे्ति 

मम विनिमेन चुकंयिष्यति इति । भथ यदि एनम् खद्वातार खर्णेह॒ 

खपालमेत, खस एनम् उपाशब्धार' बरूयात्- षष त्ष शरं | 

प्रपचः श्बुभरूवम् श्च त्वा लां प्रतिधच्षाति मम विभिमेनग मस्मो- 

करिष्यति । | क 

अष्म् दन्द्रे वल' ददानि इति ध्याला सव्व" खराः घोषवन्तः बस- 

वन्त; वक्ष्या; ; प्रजाप्तैः आसान परिददामि प्रयष्छानि इति प्थाला 

स्व उद्या: अशरस्ताः -पन्तरप्रवेशिताः घनिरस्ताः अवद्िरासिपाः 

विहताः धिष्ठतप्वज्नोपेताः वक्षष्याः ; खस्योः पासान' परिषराखि 

इति ध्यात्वा सब्व' खो लेगेन शनेः भनभिनिहिताः अमभिनिखिषाः 

वक्षष्याः ) ^ 



४२४ वेदटान्तसमम्बयः । | १० ज) 

२१। चयो धम्भस्कन्धा यन्नोऽध्य्यन दानमिति 

पुथमस्तप एव दहितीयो ब्रह्मचय्थाचाय्धकुलवासौ ठतौयो- 
त्यन्त मात्मानमा चाय्थकुले ऽवसाद यन् सव्वपते पुण्यलोका 
भवन्ति ब्रह्मसध्स्थोऽख्तत्वमेति 

पजापतिर्लौ कानभ्यतपत्तभ्योऽभितपरेभ्यस्रयौ विया 
सम्प्राखवत् तामभ्यतपत् तस्या अभितप्ताया एतान्यच- 

राणि सम्प्राखवन्त भभव: सखरिति । 
तान्यभ्यतपत्तेभोऽभितप्रेभा चोड्गारः सम्प्राखवत् 

मदथा शङ्कुना सर्व्वाणि परमाणि संदसान्य वमोङ्ारेण 

२९१। ^“भरोमित्येतदक्तरमिद' सम्यम्” (२।५।६च्ष्छ्]) इत्योषारष्य 

सर्व्व मकलत्वं सामोपासनस्य जोवनोभूतमिति वक्तुमारभ्यते चय इति । 
यन्नः भधष्ययन' दानम् इति यः घण्सकन्धाः धर्मस्य प्रविमागाः। 

स्कन्धत्रयविगिष्टो धएव प्रथमः, तप; एव हितौयः, भाचा्कुले 

परात्मानम् भत्यन्तं यावख्नोवम् अवसादयन् धाचाय्थकुल्ववासौ त्रह्मचार 

खतोयः ; सव्व' पएते--यन्ञाध्ययनदाननिरताः, तापसाः, नेखिकब्रह्म- 

चारिण यपुष्यनलाकाः पुय्योलोको येषां त इमे-पुणयाज्नितनोक- 

माजः भवन्ति; ब्रह्मसंस्थः ब्रह्मणि सम्यक् सितः भमृतच्छरम् भर्तः 

ब्रह्म तद्धावापन्रत्रम् एति प्राप्नोति। 

प्रजापतिः प्रयमजः लोकान् भभ्यतपत् अभितप्तवान् मारजिदट्या 

तपोविषयान् क्तवान् भनुचिन्तितिवानिलति भावः। तेभ्यः भमित- 

सेभ्यः श्रनुचिन्तितेभ्यः चयो कन्प्रधाना विद्या सम्प्रास्रवत् --'प्रजापते- 

मनसि प्रत्यभात्" दति भाष्यकारः। तां त्रयौविद्याम् अभ्यतपत् ; 

तस्या; श्रभिनलप्तायाः मू भुवः स्वर इति एतानि भ्रा सम््ास्तवम्त 
स्रर्वोकमारतया तन्मनसि प्रादुरभवम्। 

तपनि अन्वा श्रभ्यतपत् श्रालोचितवान्, तेभ्यः अभिनमरेभ्यः 
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सर्व्वा वाकं संटमा ओङ्कार एवेद सव्वंमोङ्ार एवैद् 
सर्व्वम् । छा, <।४।२२।१-३ । 

२२। ब्रह्मवादिनो बदन्ति यदसुनां पातःसवन्् 

सद्राणां माध्यन्दिनि सबनसादिलयानां च विष्वेषाश्च 

देवानां ढतौयसवनम् । 

क्र तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं' न विद्यात् 
कथ' कुव्धादय विदान् कुय्धात् । 

स] ष्ारः सम्प्रास्धवत्-- सन्तभीवकस्य ब्रह्मणः प्रलोकतया तश्मनसि 

प्रत्यभात् । सश्रोद्धारः तत् ब्रह्म। कथम् ? सव्भाणि पर््यानि यथा 

श्ना पणंनालेन सन्तस्छानि निवद्वानि व्याघानि तथा सव्व वाक् 
भोड्ारेण सन्तुखा व्यापता। दद" सव्वे' नामधेयमातम् भओोङ्ारः एव । 
दिरभ्यास ्रादरा्थः। सामणब्दस्य सा वाद्लाचाभिधायिका, भ्रोङ्ादः 
पुनर्नामधरेयमात्रामकः। सुनरां सालः सांशमोष्ारेणेकोकत्य प्राण- 

भिधायिनाऽमेन “श्राणस्य प्राणः इति ग्टद्ोत्वा सप्रतोक ब्रह्म मतएव 

जगति जोष च नित्यप्रकाशमानः सामोपासने प्राद्ममित्यत्र प्रति- 

पादितम् । 

२२। पञ्चविध सप्षविध' च सामोपासन', यन्नाङ्गोभूतश्च तत्, 
तत्सन्वैसारभूलमोह्रष्च मात्रात्रयेण ब्रह्मसम्युटकः प्रोक्ता सम्प्रति 

प्रलुलयन्नाङ्गभूतसामादि विज्ञानविधानाथमाड ब्रह्मवादिन शति। 
ब्रह्मवादिनः बदन्ति। यत् प्रातःसवन तत् वसूनाम्, यत् माध्य 

न्दिनिः सवन' तत् रुद्राणां, यत् दलतोयसवन' तत् भ्रादित्यानां च 

विश्वेषां देवानां च । 

तेस्तर्देदेः स स लोकः वशोक्तः। कुतो बा यजमानस्य लोक 
इत्यपे्य)ह,- क्र तह यजमानस्य लोकः ष्ति। स यः यजमानः; 

५४ 
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पुग प्रातरनुबाकस्योपाकरणाच्जघनेन गाहंपत्यस्यो- 
दद्मुख उपविश्य स वासव? सामाभिगायति । 

लोकइदारमपावारणुं ३३ पश्येम तवा वय रा३३द 

३३ इ'२ आ३३ ज्या यो३ भा३२१११ इति । 

अथ जुहोति नमोऽग्नये पुथिवोचिते लोकक्चिते लोका 
मेऽच यजमानाय विन्देष वै यजमानसख लोक एताद्ि । 

अचर यजमानः परस्तादायुषः खाहाऽवजदहि पररिष- 

मिलयक्षोत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातःसवन सम्प्रयच्छति । 

स' लोक' न विद्ात् न विजानोयात्, स कथ' ङुव्धात् कञ्य। भथ 

विदान् वन्ामाणसामादयुपायन्नः कुयात् । 

प्रातः प्रगे तत्वेन श्रनुवाकस्य शम्बसंत्तवागीतिरदितशः उपाकर- 

णात् श्रारग्धरात् पुरा पुव" गाश्च पल्यस्य भ्रमेः जघनेन पृष्ठतः उपविश्य 
उदश्मुखः सन् स यज्ञमानः वासव" वरुदेवताकः साद अभिगायति । 

न्यो कदारमपादण॒ पथ्यम ला वय' रान्यय--र भ्रम्ने, लोकदार' 

एथिवोलोकप्रापिहार' त्वम् भरपातरणु उन््ोचय, तेन दारेण लां वय 

पश्येम राज्याय राज्या्थम् प्रभविष्णुत्वलाभाय । 

भय शनन्तर' जुहोति भनेन मन्तेण- पएथिवोकितें एयवी- 

निवासाय लोकल्तिते लोकनिवासाय भम्नये नमः। लोक" मे मष 

यजमानाय विन्द् लभख। एब ३ यजमानस्य लोकः। एतास 

गन्तास्मि। | 

कुर ? तदाश-- भत्र अस्मिन् सोफे अश यजमानः श्रायुषः पर- 

स्तात् ऊद खत्वयनन्तर' । खाहा) परिघ लोकदहारार्गल' भ्रपलष्ि 
 श्रपनय द्रति अज्ञा उत्तिष्ठति । तस्तं यजमानाय वसवः प्रातःसवन 
: संप्रयच्छन्ति । ध. 
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पुरा माध्यन्टिनिख सवनस्योपाकरणाश्नघनेनाग्नौ- 

प्रीयसखोदस्लख उपविश्य स रौद्र सामाभिगायति । 

लोरकदारमपावाणं२३ परश्येग त्वा वयं वैरा२२३ 

२२ इ २ भा३२ ज्या२ योरे दा ३२१११ इति। 

अथ जुहोति नमो वायबेऽन्तरिचचिते लोक्चितै 

लोक मे यजमानाय विन्दे वै यजमानाय लोक 
एतादि। 

रत्र यजमानः परस्तादायुषः खाहाऽपजदहि परिष 

मिदुकतौचिष्ठति तद्ये र्द्रा माध्यान्दिनि्टं सवन 
सम्प्रयच्छन्ति । 

माध्यन्दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् भारम्भात् पुरा पूत्यैम् भागनो- 

प्रोयस्य श्रम्मेः जघनेन पृष्ठतः उपविश्य उदक्मखः सन् स रौद्रः बद्र 
देवत्य' साम अभिगायति । | 

(लोकदारमपाष्ठण पश्येम त्वा वय' ठेराज्चायः- डे भग्ने, लोक- 

दारम् भन्तरिक्षलोकप्रासिदहार' त्वम् भ्रपाठण ठउश्मोचय, तेन हारेण 

त्वां वय' पश्येम वैराज्याय विराट त्वं विपुललतवं तल्लामाय । 

पथ भ्रनन्तर' जुहोति भनेन मन्तेय--पन्तरि्त्तिते षन्तरित्त- 

निवासाय लोकक्िते लोकनिवासाय वायवे नमः, यजमानाय मे मद्य 

लोकः विन्द लमख। एष वे यजमानस्य लोकः; एतास 

गन्तासि । । 

कुत्र तदाह --भ्र अड यजमानः भायुषः परस्तात् खाइ! । 

परिघम् भपजहि इति उक्ला उत्तिष्ठति । त्ते यजमानाय रद्राः माध्य- 
न्दिनि' सवन" सम्म यच्छन्ति, 
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पुरा. ठलोयसवनस्योपाकरणाव्कघनेनाहवनौोयस्योद 
५  द्य्ख उपविश्य स अदित्यः स बेषवदेवः सामाभि- 
` गायति। 

लोरकदारमपावाउश२३ पश्येम त्वा बय खारा२ 
२३३३ इ ३ आ३३ चयार योरे भार२१११ इति। 

अआदिल्मथ बैश्यदेवं लोरकदहारमपावा३ यो २ पश्येम 

त्वा वय? सावा३२२२२इ्'२ भा२२ ज्या३ योरे आर 

१११ इति । 

अध जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विप्वेभ्यश्च देवेभ्यो 

दिषिलिह्गो लोकच्िहो लाक मे यजमानाय विन्दत । 

ठतोय सवनस्य उपाकरणात् आआगम्भात् पुरा पञ्चम् ्राहवनोयस्यं 

अगे: जघनेन पृष्ठतः उदद््खः सम् उपविश्य स भादित्यं स रग्बटेव 

साम अभिगायति) 

लोकदारम् श्रपाहणु पथ्यम ला वयं सखाराच्याय--हे प्रगे, 
लोकद्ारं युलोकप्रासिह्वारम् रपाणं वयं ल्वा लम् पश्येम खाराज्याय 

स्वराटल्वं खस्मिन् विराजमान त्नाभाय। 

भादित्य' साम गायन् वैश्वदेवः साम गायति--शलोकहारम् भपा- 

णु पश्येम त्वा वय" साम््राज्यायः--हे भग्न, लोकद्वार विविधलोक- 
प्रािहार श्रपाष्ठण वय" ला त्वां पश्येम साम्नाज्याय सव्यैत्राधिकार- 

प्राघ्यधेम् । 
अथ भ्रनन्तर जुहोति श्रनेन मन्तेश--दिविचिद्धयः लोकसिहयः 

श्रादिव्येभ्यः च विश्भ्यः च देवेभ्यः नमः लोकः मे मद्य यजमानाय 

बिन्दत। 
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पष वै यजमानाय लोक पएताद्माव यल्ञमानः पर- 

स्ादावुषः खाशाऽपहतपरिषमिलयुक्कोचिष्टति। = 
तस्मा भादिव्याश्च विवे च देवास्ततीयसवन ९? सम्प्र ` 

यच्छन्तयेष इ वे यज्ञस्य माचा वेद य एवं वेद् य एवं बेद। 

छा, २।६।२४।१--१६ । 
९३२। भसी वा भादिल्यो देवमधु तस्य दौरेव 

तिरञ्चौनवंशो अन्तरिक्षमपुपो मरोचयः पुराः । 

तख ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः । 

ऋच एव मधुक्ततः ग्वेद एव पुष्यं ता अब्टता भापसला 

वा एता कचः । 
एष वे यजमानस्य लोकः। एतास्मि भत्र मह" यनमानः मायुषः 

परस्तात् । सखाहा । परिघम् भ्रपदृत इति उक्ता रन्तिष्ठति । 

तस्मै यजमानाय आ्रादित्याः च विश्वे च टेकाः ढलोय' सवमः 

सम्प्रयच्छन्ति यः एव वेद, एषष्धवे यज्ञस्य मारां यज्ञयाधाव्छय 

वेद! हिरुक्तिरध्यायपरिसमास्यथां । 

२२। भादित्योपास्तिरथिधोयत ऋगाद्यारोपेण असाविति। 

असौवा रादित्य देवमधु देवानां मोदनात् मधु श्वमधु। तस्य 

भ्रादित्यस्य द्योः एव तिरखौनर्वशः- यत्र संलग्नः सन् लम्बते षव; 

अन्तरिक्षम् च्रपूपः मधुक्रम इव--मध्ुनः सवितुः भाश्रयत्वात् ; मरो- 

चयः पुचाः-- मघुक्रमस्थाः मघुकरवोजनभूताः पुत्रा इव पु्राः। 

तस्य ये प्राञ्चः रश्मयः, ताः एव अस्य प्राः मधुनाडयः मध्वाघार- 

च्छिद्राणि; ऋचः एव मधुक्ततः भ्रमराः, ऋग्वेदः लदिदहितः कम 

एव पुष्यं--यतो मश्रुसग्रहः ; ताः भरताः भत्यन्तरसवत्यः भापः- 

कन्मरि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयोखूपाः । ताः वाण्ताः ऋचः मधुक्ञतः 
तद्रषान् भादाय- 
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` एत्वे दमम्यतप॑स्तस्छामितप्तसख यथस्तेज इन्द्रिय ` 
५ वौव्यमन्नाय रसोऽजायत । 

तद्याचरत्तदादित्यमभितोऽग्रयच्दा एतदयदेतदादि- 
त्यस्य रोहित रूपम् । १--४। = „~ 

अथ येऽखख दधिष रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधु- 
नाद्यो यजपष्येव मधुक्ततो यजुव्यैदएव पुष्पं ता भरता 
मापः ¢. 

वानि वा एतानि यजुपष्येवं यलुव्वंदमम्यतपस्त- >. 
 - स्याभितप्तसख यशस्तेज इन्द्रियः वौय्यमन्नादयप्ं रसोऽ- 
 -ज्ायत। 

--एतं पुष्पस्थानोयम् ऋग्वे दम् ऋग्बेदविद्ित' वाख भ्रम्यतः 

भमितप्तवन्तयः समाचुषन्निव, भरभितसस्य तस्य कम्ब दस्य रसः भजायः 
--रसं विहणोति--यशः विश्रुतं, तेजः देषहगता दो्तिः, इन्द्रिः 

सामर्य्यपेतेः इन्द्रियैः भ्रतैकशयम्, वों वलम्, भन्राद्यं ब्रोद्यादिकम् 

तत् यशश्रादि व्यच्चरत् विगरोषेण भकत्तरत् सरिनवत् तत् भादिल्म् 

अभितः पा्वतः सवितुः पूव्यमागम् भथयत् भायितवत्। यत् एतव् 

भादित्यस्य रोदितः पम् उदथकाले तत् वा एतत् वशभ्ादिकः 

मरषु।१। 

` श्रय श्रस्यये दच्िणाः रश्मयः, ता; एव भरस्य मधुनाद्यः, यजूषि 

एव मधुक्षनः, यजुर्वेदः तदिहितः कमम एव पुष्पम्, ताः भदखताः 

आपः-मोमाद्याः। | 

तानि वा एतानि यजूषि एतं पुष्यस्धानोय' यशुव्वद' तदिहितः 

क श्रभ्यतपन् ; अभितप्तस्य तस्य यज्ुर्वदस्य रसः; भ्रजायत--रसं 

विहणोति-- यशः, तेजः, इन्द्रियम्, वोय' अन्नाद्यम् । 



१०म श ५ । ध ॥ | | विदयावज्ञो | ४ | १ ५ ५ 

तदाच्चरत्तदादिल्यमभितीऽश्रयत्तदा एतदादेवदादि- ` 

व्यद्य शुङ्गा रूपम् । १--२। १ 

अथ थेऽख प्रलञ्चोरश्मयसता एवाख प्रतीच्यो मधु- 
नाद्यः सामान्येव मधुक्घतः साम षेद एव पुष्यं ता 
अता पः 

तानिवा एतानि सामानात सामवेदमभ्यतप- 

स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियः बोय्यमब्राय रसोऽ- 

, ज्ञायत) 
ˆ तद्च्रत्तदादित्यमभितोऽग्रयत्तदा एतददेतदादि- 

त्यस्य कष्णरः रुपम् । १--३ । 
भय येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मघुनाष्यो 

तत् यशश्रादि व्यक्षरत् विग्रेषेण चरितवत्, तत् भादित्यम् 

श्रभितः अशयत् । यत् एतत् भदित्यश्य शृङ्ग रूप तत् वा एतत् 

यथ भ्रादिकः मधु ।२। 

भथ रस्ये प्रत्यक्चः रश्मयः ताः एव शरस्य प्रतो्यः मधुनायः; 

सामानि एव मधुक्षतः, सामषेदः तदि्ितं कश्च एव पुष्यं, ताः भता; 

श्रपः--सोमाद्याः। 

 तानिवा एतानि सामानि एत पुष्यस्थानोय' सामवेद" तदिद्ितें 

क्च अभ्यतपन् ; भमितप्तस्य तस्य सामवेदस्य रसः भजायत-रसं 

विहणोति-यशः तेजः, इन्द्रिय वोध्यम् भव्रादयम् । | 

तत् यशथ्ादि व्यक्षरत् विगरेषेण क्षरितवत्, तत् श्रादित्यम् 

अभितः भाश्रयत् यत् एतत् भादित्यस्य इष्ण रुप तत् वा एतत् यथ- 

भादिक' मधु।२। | 

भवय भ्य उदेश्चः रक्नयः ताः एव अरष्य खउदोष्यः मधुना 

. 



४६२  शिदान्तसमम्व्थंः । (शण्भय। 

ऽधव्वीङ्किरसएव मधुक्तत इतिषासपुरागं पुष्य' ता मरता 
प्राप, 

तेवा एते ऽधव्वोङ्किरस एतदितिहासपुराणमभ- 
तप; सस्याभितप्स्य यशस्तेज इन्द्रिय' वौय्धमन्नायररसो- 

ऽजायत । 

तच्लाचच॑रत्तदादिव्यमभितोऽयत्तदा एतदादेतदादि- 

त्यस्य परः क्ष्ण रूपम् । १--२ । 

अथ येऽस्योद्घा रण्मयस्ता एवास्योद्धां मधुनाडयो गृद्धा 

एवादेशा मधुक्ततो ब्रद्यैव पुष्प ता अखता आपः 

तेवा णते गद्या आदेशा एतद्रह्माभातपररस्तस्याभि- 

तप्रस्य यश्च इन्द्रिय वौय्यमन्नादा्रसोऽजायत । 

भरथव्वाङ्गिरसः एव कमणि प्रयुक्ताः मध॒क्ततः, इतिष्टासपुराण' पुष्यं, 

ताः भ्रखताः भापः-सोमाद्याः। 

तेवा एते भ्रथव्वङ्गिरसः एतत् पुष्यम्यानोयम् इतिद्ासपुराणम् 
भभ्यतपन्, तस्य भ्रभितपतस्य रसः भरजायत, रस' विहणोति-- यणः तेजः 

ष्न्दरिय, वोयम्, भव्रायम्। 

तत् यश॑भ्रादि व्यक्तरत्, तत् भादित्यम् भभितः अरखधत्, यत् 

एतत् भ्रादित्यस्य क्ष्ण रूपः, तत् वै एतव् यशभ्रादिक' मधघु। ४। 

भ्रधये भरस्य ऊहा; रश्मयः ताः एव भरस्य ऊः मधुनाद्यः, गुध 

रहस्या; एव भ्रादेगाः मधक्ततः, ब्रह्म एव--शब्दाधिकारात् प्रणवाख्य- 

मिति मष्यकारः-पुष्यम् ; ताः अर्ताः भापः-सोमाद्याः। 

ताः वा एताः गुश्याः भ्रादेगाः, एतत् प॒ष्पस्यामोय' ब्रह्म भभ्य- 
तपन् 1 तस्य भभितप्तस्य रषः भजायत--रस' विद्ठणोति--यशः, 
इन्द्रियः वोखम्, अश्राद्यम् । 



००५) = वियावह्लो। ४११ 
तद्ात्षरत्तदादिल्मभितोऽययत्षदा पएतदादेतदादिं 

यद्य मध्ये च्षोभत इव । 

ते वा एतै रसानाध्रसाषेदा हि रसाल षामेते 

रसास्तानि वाएतान्यसरतानामसतानि वेदाद्मरतास्तषा- 

मेतान्यम्रतानि | ?१-४। 

तदत् एरथममण्त' तदसव उपजीवन्य ग्निना मुखेन 
नषे देवा अश्नन्ति न पिबन्तातदेवाख्त दृष्टा दष्यन्ति। 

त एतदेवरूपमभिसंविशन्तातस्प्रादूपादुद्यन्ति । 

तत् यश श्रादि व्यक्षरत्, तत् घ्रादित्यम् प्रमितः भरखयत, यत् 

एतत् ्रादित्यस्य मध्ये क्षोभते इव चलनां भजते दव, तत् वे एतत् 

यशश्रादिक' मधु। 

तेवा एते यथोक्ताः रोहितादिरूपविगेषाः रसानां रसाः । कषां 

दसानाम् ? वैदाः हि रसाः तेषाम् एतै रसाः, तानिवा एतानि 

रोहितादिरूपाणि भरतानाम् भरखतानि। केषाम् भख्तानाम् ? 

वेदाः हि भ्रखृताः तेषाम् एतानि भ्रसतानि। ५। 

तत् तज्र यत् प्रथमम् भरतः रोषितरूपलक्षण' तत् वसवः प्रातः- 

सवनेशानाः भ्रग्निना सुखेन-““भम्निध पएथिवो च वायुखान्तरिक्लश्चा- 
दित्यश्च यौख चन्द्रमा नक्षत्राणि चेते वसवः? (८।११) इति मग्नि- 

प्रधानाः सन्तः उपजोवन्ति। कथम् १ नवे देवाः अश्रन्तिन पिवन्ति 

किन्ति एतत् एव भरत' दृष्टा उपलभ्य ठष्यन्ति। यथ्भादिकस्य 
सव्यैसयास्य भमृतलात् सब्ब न्द्रियढसिरिति भाष्यकारः । 

एतत् एव रूपम् भमि रत्तोक्षत्य तै वसवः संविशन्ति उदासते 
भोगावसरकाल' प्रतोक्न्ते, तदवसरे एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति उत् 
 साइवन्त; भवन्ति । 

| ५५ 



४ ४३४ बेदान्तसमम्बयः । . = | [पन्मय। 

सय एतदेषमण्त वैद वसूनामेवेको भूत्वाऽग्निनेव 

 मुखेनेतदेवाणत' दृष्ट्रा प्यति स य एतदेव रूपमभिसं- 
विशत्येतद्पाद्रूपादुदेति । 

स यावदादिल्यः पुरस्तादुदेता पञ्ादस्तमेता वसूना- 

मेवृ तावदाधिपव्यर खारान्य' पर्य्यता । १--४ । 

अथ यदृदितौयमणत' तद्रुद्रा उपजोवन्तौन्द्रेण सुखेन 
नवे देवा अ्नन्ति न पिवन्तेतदेवाखत दृष्टा ठष्यन्ति । 

त एतदव रूपमभिसं विन्य तस्प्राद्रपादयन्ति | 

सय एतदेव अखतं वेद सद्रागामेवेको भृल्ेन्द्रेगव 

सयः एवम् ऋङमधुकरतादिक्रभेण एतत् वसूनाम् भ्रस्तः षेद, 

सर वसुभिः एकः भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतत् एवमतः ट्ष 

प्यति, स यः एतत् एव सूपम् भभि लक्तोक्ठत्य संविशति, तस्मात् 

रूपात् उदेति । 

यावत् रादित्य: पुरस्तात् उदेता पात् भस्तमेता तावत् एव 

वसूनाम् अाधिपत्यम् । स तावन्तं कालः स्वाराज्यं स्वराट्त्वम् पर्य्यता 

परितो गन्ता आप्ता भवति । ९) 

श्रय यत् ददितोयम् भमत शुक्तररूपलक्तग' तस् रुद्राः-- “द्रम 

पुरुषे प्राणाश्रावेकाट्शःः (€ ।१२) शति दरष्द्रियाणि मनश्च--उप- 

जोवन्ति, द्न्द्रेण मुखेन--बिण्वत्वात् (२।२२) इन्द्रस्यन्दरियेषु प्राधान्यात् । 

वथम् १ नद देवाः भञख्रम्ति न पिबन्ति, किन्तद्धिं एतत् एव भ्रङ्तः 

षरा उपलभ्य ठप्यज्ति। 

एतत् एव रूपम् भभि लोकत्य ते रद्राः संविशन्ति, एतस्मात् 

कूपात् उद्यन्ति । 

सयः एव' यज्ु्मधुकरत्वादिक्रमेण एतत् र्द्राणाम् एव भ्रमतः 

वेद, सरुद्रैः एकः भूत्वा इन्द्रेण एव मुखेन एतत् एव ब्रङ्त' दृष्टा 



एम] विदावद्चो । 

|  मुखेनेतदेवाखत' दृष्टा ढप्यति स॒ एतदेवङूपमममिसंविश्न- `` 
 सेतद्याद्रपाद्देति । 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता दिस्ताव- 

इचिगत उटेतोत्तरतोऽसमेता रुद्राणामेव तावदाधि- 

पल्य साराज्यं प्ये ता । १।४। 

अथ यत्तृतौयमरूत' तदादित्या उपजौवन्ति वरूरेन 
मुखेन नवै देवा अश्नन्ति न पिवन्ये तदेवाख्त दृष्टा 
ठप्यन्ति । 

त एतदेव रूपमभिमं विशन्तं तस्प्राद्रूषादुयन्ति । 

लप्यति, म॒ एतत् एव रूपम् अभि ल्ोछत्य संविशति, एतस्मात् 

रूपात् उदति। 

यावत् श्रादित्यः पुगस्तात् उदेता पञ्चात् भ्रस्तमेना दहदिस्तावत् 

ततोदिगुण काल' दक्षिणतः उदेता उत्तरतः श्रस्तमेता र्द्राणाम् एव 

श्राधिपव्यं--वसूनां यावत् भोगकालः ततोर्द्राणणं मोगकालौो {दगुण 

इति फल्तिताधः। स दिगुणकानं खाराज्य' सखराड भावं पय्ये'ता ! ७1 

श्रथ यत् टतोयम् भ्रखत' कछष्णरूपलकत्षण' तत् भ्रादित्याः- 

दादश वे मासाः संवत्सरस्येव ्रादित्याः'' (<।११) इति वष्ौत्मका- 

टेवाः-उपजोवन्ति वरणेन सुखेन-- “विये दषुः शरदः मासमादद- 

येन्नमकं चादट्चम्। अनाप्य वरुणो भितौो यमा च्च राजान 
आशत ॥» (ऋक् ७म, ६६स्, ११कक्) इति वषमासादिविधाठ- 

त्वात्तस्य । कथम् १ नवे देवाः श्रश्नन्ति न पिवन्ति, किन्तहदिं एतत् 

एव अमतः दृष्ट्रा उपलभ्य ठष्यन्ति । 

एतत् एव सूपम् भमि लन्तोक्त्य ते ्रादित्याः संविशन्ति, एत- 

स्मात् रूपात् उद्यन्ति । 
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४२६ वैदान्तसमन्वेयः । [्न्मय) 

स य एतदेवमण्तं बेदादिल्यानामेवेको भूत्वा वरुणे- 
नैव मुखेनेतदे बाखत' दृष्टा टप्यति स॒ एतदेवरूपमभिसं- 
विशव्येवस्म्ाट्रपादुदेति । 

स॒ यावदादिलयो दक्तिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता 
दिस्तावत् पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदिल्यानामेव ताव- 

दाधिषल्यप्ं खाराज्य' पय्येता । १--४ । 
अथ यच्चतुथमखतः तन्रसत उप्रजौवन्ति सोमेन 

मुखेन नवे देवा अश्नन्ति न पिबन्तेदतदेवाख्त' दृष्टा 

ष्यन्ति । 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्तातस्राद्रुपादुद्यन्ति । 

सयः एव साममधुकरनादिक्रमेण एतत् भ्रादित्यानाम् एवं 

अमुत वेद, स भरादित्येः एकः; भूत्वा वरुणेन एव मुखेन एतत् एव 
अमुतः दष्टा उपलभ्य दषप्यन्ति। स एतत् एव रूपम् अभिसंविश्ति, 

एतस्मात् रूपात् उदेति । 

यावत् अादित्यः दक्षिणतः उदेला उत्तरतः भस्तमेता दिस्तावत् 

ततोदिगुण' काल' पञ्चात् उदेता पुरस्तात् भ्रस्तमेता ब्रादित्यानाम् एषठ 

तावत् भ्राधिपत्यम् । स तावन्तं काल' खाराज्य' पर्ययता। ८। | 

भथ यत् चतुर्थम् भरमृत छष्णरूपलक्षण' तत् मर्तः--प्रजनयो 

मरूलो वन्ताभ्यो दिव श्रा वक्तणाभ्यः (ऋक् एम, १३४स्, ४ऋक्् ) 

दूति वायोरन्तभूता ; सुतरां टृवसंख्यायासुपनिषदि वायुरेव खष्ीतो 

निरकक्षता च स एव प्राघान्येन--उपजोवन्ति सोमेन मुखेन तैषां 

बलविधायकलत्वात्। ने देवाः ्रस्नन्ति, न पिवन्ति, किन्ति एतत् 
एव श्रमृत दृष्टा उपलभ्य ठष्यन्ति। 

एतत् एव रुपम् भ्रमि लक्तौकछत्य तै मरतः संविथन्ति, एतस्मात् 

पात् उद्यन्ति । 
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सय एतदेवमखत' वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमे- ` 
नेव मुखेन नैतदेवाखत दृष्टा दष्यति स एतद र्प- 

मभिसंविशव्येतस्प्ाद्ूपादुदेति । 

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता दिस्ा- 

बदृत्तरत उटेता दत्तिगतोऽस्तमेला मरुतामेव तावदाधि- 
पत्यसखाराज्य' पथ्य ता । 

अथ यत् पञ्चममखतं तत् साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
मुखेन न वेदेवा अश्नन्ति न पिवन्तेातदेवाख्त' दृष्ट 
ठषप्यन्ति । 

सथः एवम् भथव्वाद्गिरसमधुक्तादिक्रमेण एतत् मरुताम् एव 

श्रमृत'वेद। स मर्हिः एकः भूता सोमेन एव मुखेन एतत् एव 

अमृतः दृष्टा ठप्यति, स एतत् एव रूपम् श्रभिसंविशति एतस्मात् 

रूपात् उदेति। 

यावत् रादित्य पश्चात् उदेता परस्तात् भस्तमेता दिस्तावत् ततो 

द्विगुण कानम् उत्तरतः उदेता दक्तिणतः भस्तमेता, मर्ताम् एव 

तावत् भ्राधिपत्यं, स तावन्तं काल स्वाराज्यं प्रस्यता। < । 

परथ यत् पञ्चमम् भअ्रमुतम् भनिरूप्यरूपलक्षणः तत् साध्यः उप- - 

जोवन्ति ब्रह्मणा सुखेम--“यन्ञन यन्नमयजन्त देवास्तानि चश्मा 

प्रथमान्यासन् । ते हइ नाक महिमानः सचन्त यच पृव्व साध्याः 

सन्ति देवाः ॥'› (ऋक् १म, १६४स्, ५०्कक् )। रश्मिनामसु स 

ऋषयः । साध्याः पठिताः । शतेषायिष्टाजि समिषा मदन्ति यजा 

सप्ऋषोन्परणएकमादुः" ( १०्म, प्रस्, रेऋक् ) इत्यत्र यथा 

व्याख्याठभोरश्मय इत्यधो न टहोतः “साध्या; सन्ति देवाः” इत्यक्रापि 
तथा भवितुमति। “मन मन्ता तथा प्राणो भरोऽपानच वोग्धवान् । 
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ल एतद् व रूपमभिसंविशन्यं तश्मादर,पादुयन्ति । 

स य एतद बमख्त' षेद साध्यानामेवैको भूत्वा बह्म- 
येव मुखेनेतद वाश्त दृष्टा द्यति स एतद ब रूपरमभि 
संविशल्येतद्माद्र पादुद ति । 

स याबदादिल्य उत्तरत उदेता दच्िण्तोऽम्तम 
 इदिसतावटृ्ध॑म् उद् ताऽव्वागसलमेता साध्यानामेव ताव- 
 दाधिपलय खाराज्यं पयता । १--8 । 

निरयोनरकथेव दंशो नारायणो हषः । प्रमुखति समारयाताः साध्या 

छादश देवताः ।› इति न्यत्र “मनोऽनुमन्ता विष्णु मनुनारा- 

यणस्तधा। तपोनिधिर्निमिचैव हंसो ध्मश्च कोर्तिताः। रिपृभ्ैव 

प्रसधापि साध्या हाद कौत्तिंताः॥" दति प्रीगागिकेः। मनोमन्ता 

प्राणा इत्यादोनां साध्येषु ग्रहणात् प्राणमनष्त्याटोनां देषैभ्यः ओष्ठ 
त्वात् ऋग॑खारस्या५{ “साध्यन्ते श्राराध्यन्त साध्याः" इति कल्षौरस्रामि- 

कतब्युत्प्या टेवानामाराध्यास्ते दरत्यायाति। के पुनस्तं इति जिन्ना- 

सायां "ब्रह्मणा मुखेन इल्युक्तत्वात् ब्रह्माविभौवक्लताधां मनश्रादय 
एव ण्यन्ते साध्येष्विति तच्छ' प्रतिभाति।-न वेदेवा; भ्रयरन्तिन 

पिबन्ति किन्ति एतत् एव श्रमृत' दृष्टा उपनभ्य ठष्यन्ति । 

ते एतत् एव रूपम् भ्रमिसंविशन्ति, एतस्मात् रूपात् उदयन्ति । 

सयः; एव' गुद्याटेशाटिक्रमेण एतत् साघानाम् भसत" वेद साध्यैः 

एकः भूत्वा ब्रह्मणण एव सुखेन एतत् एव श्रत दृष्टा ठप्यति। स 

एतत् एव रूपम् भ्रभिसविशति एतस्मात् रूपात् उदेति । 

यावत् श्रादित्यः उत्तरतः उदेता दछ्िणतः भरस्तमेता हिस्तावत् 

ततो दिगुण' कालम् ऊद्रम् उदेता भव्वीक् भ्रस्तमेता, साधनां 

तावत् ्राधिपत्यम् । स तावन्त' काल स्वाराज्य पर्ययेता। 

` पू्वम्मात् पृन्मीसरात् दिरुणोत्तरोत्तरेण कालेनोदेता चास्तमेतेति 
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अथ तत उद्घ उदेत्य नैवोदेता नास्तमेवेकल ण्व 

मध्ये स्याता तदेष श्चोकः। 

नवे तत्र न निम्नोच नोदियाय कदाचन । 

ट् वासेनाह' सलयेन मा विराधिषि ब्रह्मणेति । 

यदच निरूपितः तत् पुराणएविरुढम् । त्र ॒तुदयास्तमयकालद्य 

तुल्यत्वं मेरोमूैनि संलग्नस्य चक्राख्यस्य सवितुर्भरोः प्रदश्िणाठन्ते- 

सुल्यल्वात् । शनद्रयमवरणसो मपुरो षि तस्योदयास्तमयकालो निकू- ` 

पितः। तद्यथा-यदा रेने मधयाङ्कः, तदा र्णान्ये ढतोययामः, 
द्माग्नेये प्रथमयामः, संयभिन्याम् उदयः । यदा याम्ये मधघाङः, 

तदा न्द्रे भ्रस्तमयः, श्राग्नेये ढतीययामः, नेट तिकोरि प्रथमयामः, 

वारुण्यं उदयः । यदा वारुण्यं मधः, तदा याम्य भस्तमयः, 

नैकर तिकोणे ठतोययामः, वायव्ये प्रथमयामः, सौम्यं उदयः। यदा 

च सौम्ये मधराह्कः, तदा वारुणे भस्तमयः, वायव्ये ठतौययामः, 

रेणान्धे प्रथमयामः, रन्द्र उदयः । भर्रेव' समाधान क्षतम् व्याख्या- 
ठभि;ः- न हि सवितुरुदयास्तमयो स्तः नियतविद्यमानलान्तस्य । तौ 

पुन दृष्टरपेक्चया वस्येते। सुतरां युतौ सविगतेराधिक्यापेक्तया भोग- 
कालदैगुख नोच्यते किन्तहि भ्रमरावत्यादोनां पुरो देत्योपद्रतानां 

पू्मपून्धापेक्लया दिगुणेन कालेनोत्तरोत्तरपुरो णामुहासहेतो द्र ्टुभावात् 
तदपेक्षयोत्तरोत्तरस्थानेषु भोगकाले दंगुण्यमिति तदभिप्रायः । १०। 

प्रार्टि्टिगतावेवोदयास्तमयौ स्वयन्तु तज्जित दति प्रदर्शयति 

थेति! भ्रथ ततः प्ोक्वाङ्खोगकालादनन्तरम् अष; तदृङ् गतः सन् 
उदेत्य श्रासमनि उद्म्य न एव उदेता न श्रस्तमता एकलः अदितयः 

एव मघा खासनि खखाता। तत् तस्मिन् रय एष स्लोकः । 

किन्तत्र उदयास्तमयव्यापारेण सविता प्राणिनामायुदरतीत्यस्य 

प्रशरस्योत्तरे चाह-न वे तच्र--भ्रायुदहरण्व्यापारोऽस्ति। कथम् ! 

कदाचन न नि्रोच--न्दसः प्रयोगः--न न्यन्नो चोत् अस्तमगमत्, 
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८  +नडहवा भह्माउटंति न निश्नोचति स्क्तत्। ` 
दिवा हैवाश्च भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद' षेद ॥ 

तदैतद्वद्या प्रजापतय उवाच प्रजाप्रतिमनबै मनु 
प्रजाभ्यस्तदे तदुदहालकायारुषये ज्याय पुत्राय पिता ब्रह्य 

प्रोवाच । 

दरद् वाव तज्ञेष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत्रूयात् 
प्राणायाय वान्तेवासिने । 

नान्यस्प्े कस्यचन यदयप्यश्मा इमामहिः परिण्डौतां 
घनस्य पूर्णा' दयाद् तद ब ततो भूय इलेतद् व ततो भूय 

दूति। १--६ । छा, २।५१-११। 

न उदियाय न उदहतवान्। ई देवाः, तेन सत्येन- नोदेति नास्तमे- 
तोति सत्यवचमेन-- अहं ब्रह्मणा मा विराधिषि मा विरुषे-सुलरां 

ब्रह्मणोऽप्राि्माभूत् । 

फलमाह -यः एतां ब्रह्मोपनिषदम् एवं बैद, भस्म ब्रह्मविदे 
सविता न उदेति, न निग््लोचति, भरसे पुनः सक्तत् सदा एव दिवा 

मवति । उदयास्तमयविरहात् न भवति तस्यायुद्ैरणम् । 
तत् एतत् ह किल ब्रह्मा हिरण्य गभः प्रजायतये विराजे उवाच, 

प्रजापतिः मनवे, मनुः प्रजाभ्यः तत् एतत् मधुज्ञान' ब्रह्म ब्रद्म- 

विष्रान' इ किल पितानज्येष्टाय पुत्राय उदहासकाय भार्णये प्रोवाच। 

इद वाव तत् ब्रह्म ब्रह्मविन्नान' ज्येष्टाय पुत्राय पिता प्रत्रुयात्, 
प्रा्ाय्याय योग्याय अन्तेवासिने शिष्याय वा। 

यद्यपि श्रमे भावायाय अहविः पूणां समुद्रवेष्टितां घनस्य पूर्णाम् 
दमं प्रथिवीं दयात् तथापि अन्यस्मै कश्चन न दद्यात् कथम् ! 

एतत् एव विन्नान' तलो भूयः इति देतो; । दिरभ्यास भादरार्घः ।१। 
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९४। अनरिचोदरः कोनो मूमिदुधौ न बौव्यति - 

दिशो शख सक्तयो योरघ्योत्तर' बिल स एष कोभ्ो 
वसूधानसलस्मिन् विश्वमिद शितम् । 

तस प्राचौ दिग्नुद्र्नाम सषटमाना नाम दत्िणा 
रान्नौ नाम प्रतौचौ सुभृता नामोदौचौ तासां वायुवत्सः 
स य एतमेव वायु दिशां बतस' वेदन पुत्ररोदं 

रादिति सोऽहमेतमेव वायु दिशां वत्स वेद मा पुच- 

राद सदम् । 

२४1 श्रथ दोर्घायुष्टसाधक' कोशविन्नानमरारभते घन्तरितिति। 

भन्तरिक्तोदरः- अन्तरिक्षम् उदरम् भ्रन्तःसुषिर' यख्यसः-भूमिर्रः 

--भूमिः वुश्नः मूलः यस्य सः-कोशः न जोति न विनश्यति भेलो- 

क्यामकत्वात्। श्रस्य कोशस्य दिशः हि रुक्तयः कोशाः, दौः भर 

उत्तरम् ऊं विलम्। स एष कोशः वसुधानः वमुसाधनसम्पत् 

घोयतेऽस्मिन् इति-निखिलसाधनसम्पदाधारः। तस्िम् कोपे 
विश्डं समस्तम् इद" साघनेश्य' धित' खितम् । 

तस्य भरस्य कोशस्य प्राचो दिक् प्रागन्तभागः शुङ्ः- जुद्रति 

परस्यां दिभि किणः प्राश्मुखाः सन्तः दति लुहनाम ; सषमामा-- 
सशन्ते अखं पापकश्फलानि यमपुथां प्राणिनः इति-सश्माना 

नाम दक्षिणा दिक्; राजो नाम- रान्ना वरुधेनाधिषठिता--प्रतोचो 

पश्चिमा दिक्; सुभूता नाम-भूतिमद्धिः कुषैरादिभिरधिषठिता-- 

उदौचौ उतरा दिक्। तासां दिशां वायुः वतृसः- पुरोवातस्याकारेण 

ताभ्य उद्मुतलवात् तस्य । सयः एवम् एतः वायु दिशां वतृस' वैद न 

पुत्ररोद' पृत्रनिभित्तरोदनः रोदिति। सोऽ एतः वायुम् एव 

दिशां वतूस' वेद पु्ररोद' मा र्दम्-पुषनिभित्तरोदन मम 
माभूत् । 

५९ 
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अरिष्टं कोश प्रपथे ऽसुनाऽसुनाऽसुना प्राश प्रपये 
र + 

 ऽसुनाऽसुनाऽसुना भूः"प्रपदेयऽमुमाऽसुनाऽसुना भुवः प्रयसे 
 ऽसुनाऽमुनाऽमुना खः प्रपद्ये ऽमुनाऽसुनाऽमुना १ ` ` 

स यदवोचं प्राण प्रपदाष्तिप्राणोवाडइद' सव्व 
भूत यदिद किच्च तमेव तत् प्रापत्सि । 

अथ यदवोच भूः प्रपा इति पृथिवों प्रपद ऽन्तरिक्त' 
प्रपदेा दिव प्रपदादत्येव तदवोचम् । 

अथ यदवोच भुवः प्रपदादव्यमिनं प्रपदेा वायु प्रपदा 

आदिल प्रपदा इव्येव तद्वाचम् । 

अथ यदवोच सखः प्रपद्ा इलग्वेद्' प्रपदे यजुव्वंदं 
प्रपदेा सामवेद प्रपदा इत्यव तदवोच तदवोचम् ¦ १--७। 

जपमन्वः--श्रसुना सुना श्रना इति जिः पुत्रस्य नाम ग्होत्वा 

तस्य दोर्घादयुद्राकाङ्के जपति- श्ररिष्टम् भ्रविनाशिनः कोण यथोक्ता 

प्रपद्ये ; परमुना श्रसुना अ्रसुना प्राष्य' प्रपद्य ; भसुना अमुना असुना 
भूः प्रपद्य ; अमुना भ्रसुना भ्रसुना भुवः प्रपद्य ; भ्रमुना ष्रसुना श्रसुना 

स्वः प्रपां । 

जपस्याधं व्याचरे- सोऽह" प्राण प्रपटो दति यत् ्वोचम्- तत् 
तम्मात् प्राणः वा इद" सव्व भूतः यत् द्द किञ्च, तम् एव प्राण 

प्रापत् सि प्रपन्नः अभ्नुवम् । 

अध भूः प्रपदयं इति यत् अवोचम्- तत् एथिवीं प्रपद्ये, भन्तरित्त 
प्रपद्ये , दिव प्रपद्ये इति एव श्रवोचम् । 

अथ भुवः प्रपद्ये इति यत् भवोचम्-तत् अग्बिः प्रपद्य, वायु" 

प्रपद्य, भादित्य ध्रपद्ये इति एव श्रवोषम् । 

अथ स्वः प्रपद्ये इति यब् श्रवोचम्- तत् ऋग्बेद' प्रपद्ये, यजुव्व दं 

प्रपद्य , सामवेद' प्रपद्य इति एव भवोचम्, दिरभ्यासः भादरा; ।१५। 
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परुषो बाव यन्नसलख्य यानि चतुविप्शतिवर्षाचि ` 
तल् प्रातःसवनं चतुर्धिशत्यचरां भाय चौ माव प्रातः 

सवन" तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एतै ` 
 हौद सव्धै बासयन्ति। न 

तथ्चेदेतस्मिन् वयसि किश्िदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राखा ` 
वसव इद" मे प्रातःसवन माध्यन्दिनि सवनमनुसन्तनु- 

तेति माह" प्रारानां वसुनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीधेत्युदैव 
तत एत्यगदो भवति । 

श्रथ यानि चतुश्चत्वारिधशदर्षाणि तन्प्राध्यन्दिनिर्य 

सवन' चतुश्चत्वारिप्शदचरा चिष्टप चष्टुभं माध्यन्दिनि 

पुरुषायुषजोवनाय पुरुषमेव यश्षत्वेन कल्पयति- पुरुषः वाव 

यन्नः। तस्य यानि चतुविंशतिवर्षाणि तत् प्रातःसवनम् । गायत्रो 

चतुल्पिंशत्यक्तरा । तत् तत्र पुरुषयन्ने गायत्र" ग1यजौच्छन्दस्कं स्तोचादि 

प्रातःसवनम् ; अस्य पुरुषयज्ञस्य वसवः देवाः अन्वायत्ता अनुगताः । 

प्राणाः वाव वसवः। कथम् ? एते प्राणाः हि इद" स्वै" वासयन्ति- 
तेषु देहे वसतसु सत्यैभिद' वसति नान्यथा । 

एतस्मिन् वयसि त चेत् किञ्चित् रोगादि उपतपैत् स ब्रूयात् 

ष्म मन्तम्-हे प्राणाः वसवः, शदः मे प्रातःसवनम् माध्याह्किक 

सवनम् ्रनुसन्तनुन-एतत् प्रातः सवन' माष्याङ्किकसवनेन एकभूत 

कुरुत । हः यज्ञः यन्नभूतोऽदहम्--प्राणामां वसूनां प्रातःसवनेशानां 

मध्ये मा विलोपोय मा वलुप्येयं न विच्छेद्येयम् इति । ततः उपतापात् 

एव पुनः वदेति उद्च्छति। उद्रतः सन् भगदः भनुपतापः पुनः 

भवति । 

भथ यानि चतुश्चत्वारिंशत् वषाखि, तत् माध्यन्दिनि" सवगम । 
चतुल्ारिंणदच्चरा चिष्टुप्। तत् तत्र यन्न चेष्टुभः तिष्टपन्द्सा 
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सवन' तदस्य र्द्रा अन्वायसषाः प्राणावावस्द्रा एते होदः' 

सर्व्व रोदयन्ति! ` 

तश्चेदेतस्थरिन् वयसि किञिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा 
श्ट्रा इद मे माध्यन्दिनि सवन टतीयसवनमनुसन्तनु- 

तेति माह" प्राणानां रुद्राणां मध्ये यन्नो विलो प्सोये- 

तयेव तत एत्यगदोहमवति । 

अथ यान्यष्टचत्वारिप्छशदर्षागि तत्तृतौयसवनमष्टा- 
चत्वारिशदक्षरा जगती जागतं ठतोय९् सवनं तदस्या- 

दित्या अन्वयत्ताः प्राणा वावादिल्या एते हीद सब्वे- 
माददते। 

तश्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्िदुपतपेत् स ब्रूयात् पागा- 

स्तोत्रादि माध्यण्दिनि' खवनम्, भस्य यन्नस्य रुद्राः देवाः अन्वायत्ताः, 

प्राणाः वाव र्द्राः। कथम् ? एते प्राणाः हि दद' सव्यः रोदयन्ति 

-- ततो विच्च्छेट् रोदनात्। 

तस्मिम् वयसि त चेत् किञ्चित् रोगादि उपतपत् स ब्रूयात्- : 

प्राणाः रद्राः, इद भे माध्यन्दिनि सवन दतीयसवनम् ्रनुमन्तनुत 

द्ति। ष्ट" यज्ञः एणानां रुद्राणां मध्ये मा विलोप्ोय इति। ततः 

उपतापात् एव पुनः उदेति । उद्रतःमन् श्रगदः पुमः मवति। 

अथ यानि अष्टचत्वारिंशत् वर्षण नत् ठनतौय' सवनम् । ग्र 

चल्वारिंशदक्षरा जगतो । तव् ततर जागत जगतोच्छन्दस्क' स्तोष्रादि 

कतोयसवनम् । भरस्व यन्नस्य भादित्याः देवाः रन्वायन्वाः। प्राणाः 

वाव श्रादित्याः। कथम् ? एते प्राणाः शदः स्छै' शब्ट्ादिजातम् 
भाटदते। 

एतस्मिन् वयसि त' चेत् किचित् रोगादि उपतपैत् स बरूयात्- 
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आ्आदिल्ाड्द मे ढतोयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माह 

पाणानामादिल्यानां मधा यन्नो विलोपसीयेव्युहेव ततो 

एत्यगदो डेव भवति । 

एतद सम वे तदिदानाह महोदासरेतरेयःसकिंम 

एतदुपतयसि योऽहमनेन न प्रेष्यामौतिस इ षोडश 
` वषशतमनजौवत् पृहप्रोडश वषशतं जीवेति य एवं 

वेट् । १ 

स यदशिशिषति यत् पिपासति यन्न रमते तारस्य 
दौच्चा। 

अथ यदश्नाति यत् पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति । 

हे प्राणा; भ्रादित्याः, षद' ढतोयसवनम् श्रायुः-षोडशोश्षरवषेशलम् 
--्रमुसन्तनुत इति। अह यन्नः प्राणानाम् श्रादित्यानां मध्यमा 

विलोप्तोय, तत उपलापात् एब पुनः उदेति खदतः सन् भरगदः एव 

पुनः भवति । 

निशितफलेय' विदयतट्दाषहरणेन दभैयति। एतत् यन्नदशेन' इ 
समवे किल निञ्ितफलम् । तत् तस्मात् विद्ठान् रेतरेयः इतरायाः 

पत्यं महोदासः भष-सतव॑ रोगः किं कस्मात् मे मम एतत् उप-. 

, तपनम् उपतपसि योऽहम् भनेन उपतापेन न प्रष्यामि म मरिष्यामि 

इति। स पुनः षोडश बर्षशत' षोड्गोत्तरवषशतम् भजोवत् ! यः 

एवं षेद स पुमः षोडश वषेशत' प्रजोवति । १६। 

स यन्नरूपो पुरुषः यत् अगिशिषति भशिितुम् इच्छति, यत् पिपा- 

सति पातुम् दच्छति, यत् न रमते न सुखम् भगुभवति ता तानि मख्य 

दोक्षा-दुःखकरूपत्वात् तस्याः । 

भथ वत् श्राति, यत् पिवति, यत् रमते तत् उपसदः पभोज- 



अथ यत्तपोदानमाव्नवमहिध्सा सत्यवचनमिति ता 
अस्य दस्ति । 

तश्मादाहः सोष्यलसेोष्टेति पुनसतूपादनमेवाखख तन््- ` 
रणशमेवुस्थावश्यः । 

तद्कतदूघोर भराङ्गिरसः कष्णाय ईवकोपुवायोक्तौ- 
बाचाऽपिपास एव स बभूव । सोऽन्तवैलायामेतत् चय 
पृतिषदाताचितमस्यच्युतमसि प्ाणसपशितमसौति 
तवेते हे चौ भवतः । 

नोयदिनावसानसचनात् मितभोजनादिभिः सुखकर; समताम् एति 

प्राप्नोति । 

अथ यत् हसति, यत् जक्तति भक्तयति, अथ मेधुन' चरति तत् 
सुतशस्वेः एव-- तच तज्र शब्दवक्वमत्रापि तयेति- समानत्वम् एति । 

भथ यत् तपः दानम् अाज्जेवम् ऋलुत्वम्, भरङधिसा, सत्यवचनम् 

इति ताः भरस्य दसिराः-- धम्मपुष्टिकरत्वसामान्धात्। 

तस्मात् पनः भस्य पुरुषस्य उत्पाटनः जश्मरएव सोष्यति अपोष्ट 

इति-जकपदे षड. प्राणिप्रसवे यन्न पके षुञ. प्रभिषवै धातुर्पैक्धम् । 

अस्य पुरुषस्य तत् मरणम् श्रवश्यः-समापकात् ) 

ह किल तत् एतत् दशनः नामतः घोरः गोषतः भाङ्किरसः 
ष्णाय देवकोपुत्राय उक्गा- व्यवहितं “एतत् व्यम्” इत्यादि- 
उवाच--सख कणु भपिपासः विच्यान्तरस्छाशुन्यः एव वभूव । 
यदासोत् व्यवहित" तत् उपसाप्वते- स यज्नवित् भन्तषेलायां मरण- 
काले ए^त् त्रयः मन्छब्रय' प्रतिपद्येत चयेत जपार्य॑म्-भचितम् 

॥/ 
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आदित् पलस्य रेतसः} ` उदयनाभेसस्य 
 प्रश्यन्त उत्तर ख पश्यन्त उत्तर' देव देवा सुय्धमगन्म 
 श््योतिसत्तममिति ज्योतिसत्तममिति ¦ १--9 

छा, २।५।१५--?७। 

२५। वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुदायति 

वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा ` 

चन्द्रो समेति वायुमेवाप्येति । #॥ 

भत्तोणम् श्रसि तवं प्राणतच्चमितिगेषः, भ्र्युल' खरूपात् श्रविच्युतम् 
भसि, प्राणसंभित' प्राणस्य संशित सम्यक् तनुत च सुच्छं तत्वम् 

भसि दइति। 

एते हौ ऋषौ भवतः- भरात् इत् शृत्यत्र भाकारस्यानु- 

बन्धस्त कारोऽनथंकड्च्छब्दश्च । तमसः परि तमसः परस्तात् देवता 

देवेषु उत्तरम् उतक्लष्टतर' देवः द्योतनशोल' सूम् पा सम्यक् म 

त॒ लौकिकवत् पश्यन्तः सन्धः उक्षर' तदुत्तर प्रव्रस्य चिरन्तनद्य रेतसः 

वोजभूतस्य कारणस्य ज्योतिः चिच््छक्ति' वयम् उत्पण्यन्तः स्मः । तेन 

किमभवत् ? उन्तम' ज्योतिः ज्नानखखरूप ब्रह्म अगस भगमाम प्राप्त 

वन्तः ख; चिरजोवनाय-- क्रियाप्रबन्धे लुङ. । दिरभ्यासो यज्नकलख्पना- 

परिसमास्यधंः । १७। 

२५। भथ संवगेविदयारभ्यते ; तत्रेयमाख्यायिका :- 
जानगरुतिहं पौवायणः ग्रहादेयो दहदायौ वहपाक्य भास स इ भव्यतः भावसथाम् मापयाखत्र 

सम्मत एव मरे ऽतस्यन्तीति। ?। 

अथ इ सा निशाटामभिपेतसदेव" इ सोह समसुप्रवाद हो इोयि भहता भलह्ञाच लानगतेः 

पौत्रायणस्य सखम दिवा न्यौ तिरातत तन्प्रा प्रसाङ्घौस्तस्वा मा प्रधाचोरिति। २। 

तसु परः प्रत्य वाच कम्बर एगमेतत् सन्त सयुग्वानमिव .कमालेति योनु कष" सयुग्वा 

रक्क इति। ३। 

यथा कताय विलितायाधरेयाः सेयन्तयवमेन' सन्ये तदभि मेति यत् किञ्च प्रजा साघु जुब्यैन्ति 

असदेद् यत् सवेद ष मयतदुक् इति।४। 



( श्ण्मख। श्ट बेदान्तसमनम्बयः | 

तदु लानश्रुटिः पीचाधरण्लपश्न्याव स इ सञअ.जिहानएव खतारमुवोचाङ्गारे इ सयुग्वानमिव 

रक्ञमात्यति योनु कथं सयुग्वारक् इति।५। 

यथा कताय विजितायाधरेयाः सयन्य वमेन" सब्ध' तदभिसमेति यत् किच्च प्रजाः साघु कुव्यन्ति 

यसदंद यत् सवेद स मयतदुक्त ङ्त ६) 

ख हइ दत्ताऽज्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तदोवाच यवारे ब्राद्मण्स्यान्वेषणा सदरेनम- 

च्छति ।७। 

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामान" कषमाण्णनुपोपविवेश तहाभुपपवाद लवं जु भगवः सयुग्वा बक 

इत्थ" हराश्इ्ति इ प्रतिञन्नं स इ यात्ताऽविदमिति प्रत्ययाय ।८।१। 

तदह 4 पौचायणः षट.शतानि गवां निष्कमश्रसरोरथ' तदादाय प्रतिचक्रमे त 

इासुपवाद । १। 
रक्ष मानि षट.शतानि गवामय' निव्कोऽयमश्रसरौरथोतु म एतां भगवो दैव ता" शाधि यां 

रैवतासुपास्य इति । २। 

तमु परः प्रलुयवाचाष डर त्वा शद सवेद सद गीभिरस्विति तदुष्ट पुमरेव जानगुतिः 

प्री चायणः; सङ्करं गवां निष्कमग्रतरौरथ' दुद्धितर' तदादाय प्रतिक्राम । ३ । 

त" हामुपवाद रक्त द सदस गवामय निष्कोऽयमशतसेरय दय जायाऽय' यामो यसित्रास्सं 

$्न्वंव मा भगवः शापीति।४। 

तखा ह सुखमुपोद. छत्रु वचाजहारेमाः शद्र अनेनैव मुक्तेनालापयिष्यया इतिते रेते रेक्षपर्णा 

भाम मह्ातपेषु यतास्मा छवासस तख होवाच।५)२। 

ह रेतिद्ये। जानश्रुतिः जनच्रतस्यापत्यं पौत्रायणः पुज्रस्य पौत्रः 
खद्धादेयः अ्रदहया टेयम् भ्रस्येति अ्हया दानगोलः, बहदायो-- बद 

प्रभूत" दातु" भोलम् भ्रस्येति बहुदायो, बहपाक्यः-- वद पक्तव्यम् भ्र 

न्यष्टानि टे यस्य श्रसौ बहुपाक्य भरस्य ण्ये भोजनार्यिभ्यः बहु भ्रव 

पच्यते इत्यथः भास बभूव । स पुनः सव्यतः सर्व्वासु दिक्च भरावसथान् 

भभ्यागतवासग्डहान् मापयाश्चक्र क्रारि्तिवाम् ¦ कथम् ? सव्यतः सन्यै- 
दिम्भा एव मे मम भ्रव्रम् भत्स्यन्ति भोश्यन्ते अभ्यागता इति। 

अथष किल षंसाः भभिपेतुः पतितवन्तः जानयुतेदं्रनगो चर । 
तत् तस्मिन् काले सः इसम् एवं समसुपवाद अभुयक्तवाम्-षशोषश्ोयि 

भोभो भन्ञात्त मज्ञाच-भल्लवत् अक्तिणो यस्य स त्वम्-दिवा द्युलो- 
केन सम" तुल्यं जानख.तेः पौत्रायणस्य व्यातिः--भ्रब्रदानादिजनित- 
प्रभाखरम्--पाततं व्याप्तं, तत् तत्र मा प्रसाङ्कोः प्रसक्कि' तैन ण्योतिषा 
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सम्बन्' मा कार्षीः । कथम् १ तत् ज्योतिः ला तवं म्ब प्रधाक्तोः- 
य॒रुषव्यत्ययेन--मा दशतु । परः अपरः त' पुनः किल प्रत्युषाच-- 

काग्बरे--ग्रनादरे--कम् उ श्ररे एनः जानखुतिं--अयोम्ब मिति यावत् 

--सन्त' साधुगुणयुक्र' सयुग्वान'-- युग वद्तोति युग्यः बलो वष्टः मश्ठः 

घा श्रस्थाम्तोति युग्यः शकटः तेन सह वत्तते इति सयुम्बानं- शकरिनं 

--रेकम् इव एतत् वचन" गुणवण्नयोग्यम्-- अराल इति । प्रथम 
प्राह--यः; नु त्या उच्यते कथः सयुग्वा रेकः इति । 

यथा क्रतायविजिताय--क्ञनः नाम्ना उल्लिखितः भयः दयुतसश्रये 

प्रसिदः चतुग; स विजितः येन तस्मै अ्रधरेयाः चिद्यकाष्मः संयन्ति 

सङ्गच्छन्ति अन्तभंवन्ति एवम् एन रदः सन्ये तत् अ्रभिखभेलि श्रन्त- 
भवति यत्किश्च प्रजाः साधु कुव्धैन्ति। सरकः यत् वेद, तत् यः 

वेद--तमपि सत्प समेलौति रषः एतत् विजानन् सरेक्ः मया 

क्तः । 

तत् स्वायं इ पुनः जानश्रुतिः पौत्रायणः उपशुश्राव श्रुतवान् 1 

खस जानश्रुतिः सच्खिद्ानः शय्यां परित्यजन् एव च्तत्तार' हारपालं 

सारथि' कवा उवाच--श्रङ्ग चिप्र भ्ररे द्धो दारपाल सयुग्बानम् इव 

तक्नखणेन लक्षित" रकम् अय मदभिप्रायः ज्ञापय । इारपाल आड 

यः नु--वितके--सयुम्बा रेकः कथः स-तदभिप्रायन्नापनयोगम्य श्ति 

भावः । 

नय तिरसवाक्य' तत्सच्िघौ वाचयति--ययाल्लतायविलिताये- 
त्यादि परव्बदत्। 

स क्षत्ता पुनः श्रन्विष्यन परविदः न व्यन्ञासिषः नाहः ज्रातवान् 

दरति प्रत्येयाय प्रत्यागतवान् । त" सत्तार जानति; पुनः उवाच-- 

अरे यव अरण्यनदोतटादोौ ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदः भन्ेषणा अनुमागथा, 

तत् तजर एन' रेकम् अच्छ गच्छः मागेणाय । क 

स शता -शकटस्य भधस्तात् पामान --“श्ष्छा वहाः - पफोडकाः = 

ख्राववत्यः पभेत्युक्ताः कण्डमल्यः ` सदाह?" इति -खय्यक्यन्लं नवतो 
४ ¬ ४ व 
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शोगबिशेष' कषमा कण्डयमान' रेक्घम् दृष्टा उप समोपे उपविक्षेग 
 खपविष्टवान् । तं रकं इ पुनः स श्रभ्युवाद उक्तवान्--₹े भगवः 

भगवन्, त्व' नु सयुग्वा रेकः दति । अड हि पभ्ररारेश्ररे इति ह युन 

स रेकः प्रतिजन्न टार्देयन न्नापितवान् 

स इ तत्ता भ्रविद' न्नातवानष्म् इति प्रत्येयाय प्रत्यागतवान् । ` 

तत् तत्र॒ बिदिततक्वे उ इ पुनरेव जानच्र.तिः पौत्रायणः गवां 

परशतानि, निष्कं कर्डद्धारम्, अभ्वतरोरथम् अष्वतरोम्यां युक्तरथम् 

ादाय तदा प्रतिचक्रमे रक्ष" प्रतिगतवान् । त रेक्' पुनः ्भ्युवाद 
भ्य क्रवान्, हे रक, इमानि गवां षर्शतानि, भ्रयः निष्कः, श्रयम् 

अष्ठतरोरथः विद्यानिष्कुय इति शषः। हे भगवः भगवन्, यां 
देवतां ष्ठम् उपास्पं तान् एतां टेवतां म माम् भ्रलुभाधि । 

तं जनयति पुनरेव परः रेकः प्रत्यवाच--अरे--अनादरे--शूद्र 

भोचनोय ८ १।३।२४ ) हंसमुखात्तत् कौ त्ति श्रवणेन जातेषत्वात्, गोभि 

सद्द ष्टारेत्वा दारे सह इत्वा गन्तो गन्तोरथः-इत्येति पाटएव 
रचिरः-तव रण्व भ्रस्तु दति। तत् तस्मात् गवादिप्रत्याख्यानादटक 

पुनरेव जनय. लिः पौ्रायणः गवां सदस, निष्कम्, श्रशवतरोरथः, 
दुष्ितरम् आ्ाद)ोय तदा प्रतिचक्राम) 

ठं रक्तं पुनः जानख्र् तिः अभ्युवाद---हेरेक्क, इद्' गयां ससू 

अय निष्कः, अयम् भश्वतरोरघः, इयः जावा, यस्मिन् त्वम् श्रास्स 

तिष्ठसि सोऽय रामः विद्यानिष्क्य दति शेषः| हे भगव; मगवन्, 

मासाम् अनुशाधि एव इलि। 

लस्वाः जान तेदुंडितुः मुख --परिग्रह सचनाय--उपोबह्न्-- 
सार्थको प्रसम॑दयप्र्ो गात्-- करेणाकछष्य उनच्रमयन् उवाच--द्मा; गावः 

प्मजहार दाद्रलवान् सम्बदभिमानवशादिति भावः। ईह शूद्र, अनेन 

यव सदुदितुर्गखेन--श्रमिमानादिलक्षणपरिशृन्ये न--्रालापयिष्यथाः 

` आलाप कुव्वयाः--तत्सष्टश्विनयावनतः सत्रिति भावः । भरतएवाद 

मद षिद्रेपायनः जनकनिवाखाय गमनोखत' सतनय' सुकम् :-- 

४. 
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यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्यवंतान् 

न् संदहङ्क इूत्यधिदवतम् 

अथाध्यात्मम् । प्राणो वाव संवगः स यदा खपिति 

प्राणमेव वागप्येति प्राण' चन्तुः प्राथ ग्रो प्राण मनः 
प्राणोद्येवेतान् सर्व्वाम् संहङ्क इति । 

उक्त मानुघश त्व पथा गच्छंत्यविद्ितः। | 

म प्रभावेय गन्तव्यमन्तरौच्चरेण वे ॥ 

अज्लेदेनव गन्तव्य म सुदानव षणा तधा । 

नान्वं्व्या त्रिररेणम्तु विशेषा द्धि प्रसद्क>ः ॥ 

षट्ारौ न कत्तव्य याज्यं त्मन् नराश्धपरे ¦ 

म्धातव्यच् घशे तस्यक्तत छेनृति संश्रयम् ॥ 

शाति ३२४अ, ८--१०्घ्ली। इति। 

महहाहपेषु देशेषु यच स उवास, तेपुनः एते रैकरकपर्णीः नाम इति 

प्रसिद्ाः अस्मे रेक्काय तान् अदात् दति शेषः। सरेक्कः तस्मै जान- 

ख, तये जातनिरभिमानाय पुन: उवाच । | 

वायुः वाव एव संवगेः--संवन्जेनात् संग्रहणात् संग्रसनात् वा 
संवर्ः--वच्यमाणानाम् श्रग्न्यादोनाम् श्राकभावापादनात्) रएतद्ण- 
सम्पन्नो वाद्यवायुरेव ध्येयः ्रामसात्करणेन त्रद्गुणसम्पश्रत्वदहेतीः। 

वायो; संवगेत्व' दभेयति--यदा यस्मिन् काले ६ भग्निः उद्ायति 

उपशाम्यति, तदा अ्रसौ अग्निः वायुम् एव श्रप्येति तत्खाभाव्यम् 

भपिगच्छति। एवं यदा सगः भ्रस्तम् एति, तदा वायुम् एव श्रप्येति 

तज्योतिषाम् भ्रस्मिन् विलयात् । यदा चन्द्रः श्रस्तम् एति, तदा वायुम् 

एव भ्रष्य ति । 

यदा श्रापः उच्छुष्यन्ति उच्छोष प्राघुवन्ति तदा वायुम् एव सपि- 
यन्ति। वायुः हि एव एतान् सन्वन् श्रन्यादोन् सङके संहंणकति 

श्रातमसात्करोति। इत्यधिदेवतम् । 

अथाध्यासम् । प्राणः मुख्यः वाव एव संवगेः । . कथम् † स 
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तौ वा णतौ हौ संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राः प्रारेषु । 

अथ शोनकञ्च कापेयमभिप्रतारण च काच- 

सनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभित्ते त्ाखडहन 

ददतुः! 

स होवाच--महातव्यनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 

मुवनस्य गोपाः तं कापेय नाभिपश्यन्ति मका अभिप्रता- 

रिन् बद्धा बसन्त, यष्य वा णतदन्न तस्प्रा एतत्त 

दक्तमिति । 

परुषः यदा सखपिति प्राणेन एकौभूय तिष्ठति--“यदा ग्हात्यथ दे 

ततृपुरुषः सखपिति नामः? (२।५।५ण्ब्) इति- तदा प्राणम् एव वाक् 

अप्य ति, प्राण' चच्लुः अप्येति, प्राणः श्रोचम् च्प्यति। प्राणो 

एव एतान् सर्व्वान् संहङ्क्ते संछठगक्ति श्रःत्मभावमापादटयति। 

तौएतीदौ वायुश प्राथ संवर्मौ- वायुः एव देवेषु संवग", 

प्राणः सुख्यः प्रापेषु बागादिषु सवमः । | 

अथ--वायोः प्राणस्य च नन्ववमःष्यायिक्रा;.व १५ । “ - र 

रेतिद्चे। शौनकञ्च श्ुनकस्यापत्यः कपयः कपिगोच, काक्षसनि' 

क्चरेनास्यापत्यम् अमिप्रतारिणः च भोजनाय उपविष्टौ सपकारेः 

परिविश्यमासौ ब्रह्मचारो बिभि भिचितवान्। तस्य ब्रह्मचारिष 

खउष्पुनःनतो ददतुः भिक्तंन दत्तवन्त । 

स ब्रह्मचारो पुनः उवाच- भुवनस्य मूगदिलोकस्य गोपाः गोपा 

द्चयिता कः; सएकः देवः यः चतुरः महामनः चग्न्ादौन् वागादौन् 

च जगार प्रसितवान् । ई कापेय, हे अभिप्रतारिन्, बहधा वसन्त 

त' मर्याः न भमिपणश्यन्ति न जानन्ति। यस्म देवाय वै एतत् भज, 
तख देवा एतत् न्र' न दत्तम् एति । | 



तदु भौ नकः कापेय; प्रतिमन्वानः प्रलेयायाइ 
देवानां जनिता प्रजाना हिरच्छदधा्टो बभसोऽनसुरि- ` 
महान्तमस्य महिमानमाहगनद्यमानो यदनन्नमत्तीति < 
बे वय ब्र्मचारिन्न दमुपास्मह दत्तास्मे भिच्चामिति। 

तस्मा उष ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पद्चान्ये दश ` 
सन्तस्तत् क्रतं तश्यात् सव्वासु दिच्छन्नमेव दश क्रत 

सेषा विवाडन्नादौ तेद सव्वं दृष्ट सत्वमस्येदः दृष्टं 

भवत्यन्नादो भवति य एवं षेद य णवं बद्, 

तछा, ४।६।३।१-८ । 

तत् ब्रह्मचारिवचनं पुमः प्रतिमन्वानः मनसा मालोचयन् भौनकः 

कापेयः ब्रह्मचारिणः प्रत्याय अजगाम, श्रागत्य भाह--देवानाम् ` 

अन्न्यारोनां वायुरूपेषु, ग्रसनानन्तरं पुनस्त्पत्तौ जनिता उत्पादयिता, 

वामादोनां प्रजानां खावरजङ्कःमानाख प्राणरूपेण ग्रसनानन्तर' पुनरुत्- 

प्तौ जनिता उत्पादयिता स एकः देवः हिरष्यदंष्ुः भरतः 

अम्रग्नदंष्टुः इति यावत् बभलः भक्तग्दशोत्तः, अनसुरिः न अस्रिः सरि 

रेवत्यः । भस्य देवस्य महान्तः महिमानम् श्रा; ब्रह्मविदः । खयम् 
अन्धे; भनद्यसानः अभच्यमाणः भरनत्रम् अग्निवागादिदेवतारूपम् 

रत्ति श्रालमसात्करोति इति वे एतल्लन्तणम् न्यव यत्, ₹े ब्रह्मचारिन्, 

तत् इद' सञ्धान्तर्भावक' ब्रह्म वयम् रा सम्यक् उपास्मष्े। भच 
ब्रह्मचारिषे भित्तां दत्त, हेग्डत्याः दइति। 

तस्म ब्रह्मचारिणे युन: ददुः भिक्लाम्,+ ते वे एते अन्न्यादयः चत्वारः 

वागादय चत्वारः तैषां ग्रसिता बायुश्च प्राण षति पञ्च। भतः 

वागादिभ्यः अन्यं पञ्च, अर्न्यादिभ्यः अन्य पच्च दति दश सन्धः तत् 

छलतः भवति-चतुरङ्ङितः कछतसंन्नकः, -लगगङ्कितिः बेतासंच्ितः, 

हपडूह्धितः दापरसंन्निः, एकाडहि्तः कलिसंच्चितः ऋः इति दय 



४५४ + वैदान्तसमन्वयः 

रं६। एष ष वे यन्नो योऽयं पवत एष इ यच्चिद 
सव्वं पुनाति यदेष यन्द सव्वं पुनाति तस्मादेष एव 

` थन्नसस वाक् च मनश्च वत्तनौ | 

तयोरन्यतरां मनसा सर्थस्करोति ब्रह्मा वाचा होता- 

सन्तः तत् क्ल भवतिः क्षतस्य प्राधान्यात् तितयमन्यत् तच्िचन्तभूय 
कछतमित्युक्तं, कतायोपलक्तित' दयुत' क्तभिव्युच्त इति टौकाक्षत्। 

द्यूतस्य सर्व्वा ब्राद्टतप्रसिषधया तदारोपात् दशसंख्यावतां देवानामनृलव 
सिम् । सम्प्रति तेषामच्र साधयति- तस्मात् देशसंख्यकटेवानां 

क्षत्रात् सव्वोसु दिक्तु-दशसरुख्यासामान्यात्-श्रन्रम् एव दण 

^०विराडन्नम्ः, इति ख ते; दश्दिकस्थ' जगत् पिरारल्वेन ग्टहोत्वाऽन्र 

दश तैषां दशसंख्यकानामन्चुणाम् । सा एषा विराट्- छन्दोरूपा 

दशणाक्तरा- क्षतम् श्रग्ररूपमपि छतत्वेन अन्नादो अब्रादिनौ। ठया 

विराजा क्तसंख्याभूतया इद सव्वं दृष्टम् -दश्षसु दिक्ु स्थितः जगत् 
म ददि देवतादशक' हित्वा सख्रतन्तमस्ति, सुलराम् अग्न्यादिषु सेतत्वेन 

अत्तत्व, विरार्त्वेन अन्रत्व', विराज्यपि कछतलेन अत्तृतवं संसाध्य दृेवता- 

दशके क्तत्वविरार्ताग्रलात्रादत्भावेन दृष्ट सन्म" जगत् दृष्टः भवनो 

त्य्थः। य एव॑वैद तस्य अस्य इदः सत्मै' दृष्टं भवति, अन्नाद 
भवति सः। 

 २६। यन्नत्ततप्रतिविधपनाथमादह एष इति! यः भ्रय' पवक 

वायुः एष- ष्टवे प्रसिषे- यन्नः ;--वायुप्रतिष्ठितो दि यन्नः प्रसदः 

ख तिषु। एषद्यन् गच्छन् इदः सन्ये पुनाति । यत् यस्मात् एष 

यन् इद' सव्यैः पुनाति, तचरात् एष एव यन्नः। तस्य गवभ्भुतस्य 

यज्ञस्य वाक् च मनः च वत्तनौ मार्मौ-ताभ्यां यन्नः प्रवत्तंते इति 

हेतोः । 

तयोः वत्तन्योः अन्यतरां मनोलक्षणां वर्तनीं ब्रह्मा कखिक् मौनि- 
त्वात् मनसा मननेन ध्यानेन संस्करोति । बन्यधरां वागन्तत्षणां वत्तंनीं 



१ नल 1 

` ऽ्वययेसद्वाताऽन्यतरा९ स यच्रोपाक्तते प्रातरनुवाके पुरा ` 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ 

क (४ ० =, ध = ह ( ५" . ५ ध ४८ \ ८ ् 1 भ 

( ५ । ध ध ॥ ४ त. 

॥ 1 ६ २६ ॥ ^ > ५ | ४५५ ` 
१ "व ५ ^ | त 

+ 

अन्यतरामेव वर्तनी सरुस्करोति दीयतेऽन्यतरा ` 
स यधेकपाहजन्नथो वेकेन चक्रग वत्तमानो रष्यल्येवमस्य 
यन्नो रिष्यति यन्न रिष्यन्तं यजमानोऽनु रिष्यति स 

दृष्टा पापौयान् भवति । 
अथ यचौपाक्तते प्रातग्नुवाके न पुरा परिधानौोयाया 

ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वरून सप्स्कूव्व॑न्ति न हौयते- 
ऽन्यत्र | 

स यथोभयपादुजन्नधोवोभाम्यां चक्राभ्यां वतमानः 
प्रति{तष्ट्येवमस्य यन्नः प्रतितिष्ठति यज्नं प्रतितिष्ठन्तं 

यजमानोऽनु प्रतितिष्ठति स डष्ा धान् भवति। 
१--५ । 

अध्वन्यः उद्ताता वाचा मन्वोचारणेन संस्कुन्धन्ति। यज्रप्रातरनुवाके 
शक्ते उप्राक्लत प्रारब्धे सब्रह्मा प्रिधानोयाय ऋचः पुरा पत्म व्यव- 
वदति मौनः परित्यजति-- 

अन्यताम् एव्र वन्तनों वागलक्षणां संस्करोति, सुतराम् अन्धता 
मनोवत्त॑नो दोयते द्िद्रोभवति। यथा स एकपात् पुरुषः व्रजन् 
गच्छन्, रथः वा एकेन चक्रोण वत्तमानः गच्छन् रिष्यति क्षणोति एवम् 

` अस्य यजमानस्य यज्ञः रिष्यति चत प्रा्नोति। यन्न रिष्यन्तम् तु 

यजमानः रिष्यति कछषणोति। सतः यन्नम् इष्टा पापोयान् भवति। 

अथ यत्र प्रातरनुवाके उपाक्रते परिघानोयायाः ऋचः पुरा ब्रह्मान 

व्यववदति, उमे एव वर्तनीं वत्तेन्धौ सव्वे' ऋत्विजः संस्कुचछैन्ति, न 
अन्यतरा होयते । 

यथा स पुरुषः उभयपात् रजन् रथः षा उभाभ्यां चक्राभ्यां वत्त 



५... | श्न्मम। ४१ वदान्समम्बथंः । < ५ 

 . श्रजापतिर्लीकानम्यतपत्तेषां तप्यमानाना् रसान् 

। प्राददमिनि परथिव्या, वावुमन्तरित्तादाटदिलख दिवः। 

स एतास्तिखो देवता अभ्यतपत् तासां तप्यमाना- 
नां रसान् प्राहहदनमनेक्ट चो वायोयजुषि सामादि- 

, चयात् | 

स एतां वयौ विद्यामभ्यतपत् तस्वाम्तप्यमानाया 

रसान् प्राहृहूरिदटुगमो सुवरिति यजुभ्यः खरिति 
सामभ्यः, 

५ तदुक्तो रिष्येत् भूः खादेति ग दापये जुहखाटचा- 

८ मेव -तद्रसेनच्चं वौय्य'गच्चां यन्नस्य विरिष्टण सन्दधाति । 

मानः प्रतितिष्ठति अविनश्यन् वत्तते, एवम् भरस्य यन्नः प्रतितिष्ठति । 

स यज्ञम् दशा. यान् मवति । १-५। 

यश्नरेषे व्याहृतिहोमः प्रायवित्तमनम्तदथं व्याहदनमोबिधानच्या 

इत्याह-- प्रजापतिः लाकान् भ्रभ्यतपत्, तेषां तप्यमानानां लकानां 

 रखान् प्राहदत् उद्ुतवान् । कान् रमान्! श्रग्निं रसः एथिव्याः, 
` चायुः रसम् श्रन्तरित्तात्, रादित्य रस दिवः। 

श प्रजापतिः एताः तिः देवताः अ्भ्यनपत्, तासां तप्यमानान्; 

स्तान् प्राह्टत् । कान् तान् ? ब्रगने; ऋचः, वायोः यजूषि, शादि 

त्यात् साष। 

` सः प्रजापतिः" एतां यीं विदाम् श्रभ्यतपत् । तस्याः तप्यमानायाः 

रसान् प्राहष्टत्। कान् तान्। मू; इति ऋग्भयः, मुष; इति यलुभ्य॑ः 

स्वर् षति सामभ्बः। 
तत् तव यन्न यदि ऋक्तः डः निमित्तः रिष्येत् क्षत प्रष्रुयात् 

यन्नः, भूः स्ता इति गाङपत्ये भ्रमन लुहयात्। तत् ततः ऋचाम् 

शः 



पमष] | विदावक्लौ। व. ४५७ ॥ ४ 

अथ यदि यजुष्टो रिष्येङ्वः खाति दशिणाम्नो 
जुदयात् यजुषामेव तद्रसेन यलुषां वीय्थंश यलुषां यन्नस्य 
विरिष्टर सन्दधाति । 

+ अथ यदि सामतो रिष्येत् खः खाईल्याहवनौये जुद्- 

यात् सा्नामेव तद्रसेन सामां वोय्यण साम्नां यन्नस्य 
विरिष्टि सन्दधाति । 

तदयथा लवणेन सुवं ८ सन्दध्यात् सुवगन रजत ९५ 
रजतेन चपु चयुणा सौस' सोसेन लोह लोहेन दास 

चम्भणा । 

एवमेषां लोकानामासां देवतानामसास्वप्या विदयाया 

वय्यं यज्ञस्य विरिष्ट् सन्दधाति मेषजक्लतो दवा 
एष यन्नो यवेबंविद् ब्रह्मा भवति । 

एव रसेन ऋचां वौर्ययेण भोजसा ऋचां यन्नस्य ऋक्सम्बन्धिनो यज्नस्य 
विरिष्टः ्षत' सन्द्धातिःप्रतिसन्धत्त । 

भथ यदि यजुष्टः रिष्येत्, सुवः खाद इति दक्षिणाग्नौ शुहयात् । 

तत् ततः यजुषाम् एव रसेन यजुषां बो्येण यजुषां यक्षस्य विरिष्टं 
सन्द्धाति। 

अय यदि सामनो रिष्येत्, खः खाष्टा इति भाष्टवनोये भगौ 
जुडयात्, तत् ततः साख्नाम् एव रसेन सालां वोय्ये'ण सानां यन्नस्य 
विरिष्टं सन्दधाति। 

तत् यथा लवेन शषारेण वद्ियोगात् द्रवोधरूत' सुवं सुवर्णेन 

सन्दध्यात्, रजत" रजतेन, चपु पुणा, सोस सोसेन, लोड लोदेन, 

दार चन्धणा सन्दध्यात्- र 

एवम् एषां लोकानाम्, भासां देवतानाम्, भ्या अय्या, विद्यायाः 
धद । ५ 
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एष ह वा उदकप्रनणो यन्नो यवेवंविद्रह्या भवव्येवं- 
विद्वा एषा ब्राह्मण्मनु गाथा यतो यत अआवत्तमे 

तत्तद्रच्छति । 

मानवो ब्रह्मोबेक त्विक् कुरूनश्वाऽभिरक्षलेवं विद . 
वे ब्रह्मा यन्न' यजमान सव्वाछश्चत्विजोऽभिरक्षति 
तस्मादेव विदमेव ब्रह्माणः कुर्व्वोत नानेवंविद्ः नाभ 

विदम् । १-१०) छा, ४।६।१६।१७ । 

२७! स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतौति यत्किचि- 

वोय्य'ण भ्रोजसा यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति । यच्र यन्न एदवित् ब्रह्मा 

ऋत्विक् भवति, तत्र यज्ञ॒ एष वे यक्नः मैषजक्षतः मेषजेन श्रौषेन 

ष्व छलतः प्रतिक्लतः संसत इति यावत् भवति सुविकित्सकेन श्व 

न्द्मणा इति शेषः । 

यच यन्न एवंविद् ब्रह्मा भवति, एष डवै यन्नः उदकप्रवणः-- 

“एतस्यां दि दिशि खगस्य लोकस्य हारम्? (श, प, व्रा ९।६।२।४ ) 

 --स्वर्मदारप्रवणः भवति। एवंविद ब्रह्माणम् रनु यतः यतः क्म 

प्रदेात् एषा माथा ब्रह्मणः सतुतिपरा श्रावत्तंते-तदनुरूपव्यापार- „1 
मून्तिमतौ प्रकाएते, तत् तत् तच तच्र गच्छति प्राप्रोति परिपालय- 

तोति यावत्- 

 भालवः-मौनाचरणात् मननात् ज्ञानवत्वात् वा--ब्रह्माएव एकः 

ऋत्विक् कुरून् कलन् ऋत्विजः तैः साधितानां दोषाणाम् अप 

द्रष्य । अश्वा वद्वा योधान् श्रारूट्न् यधा अभिर्षति, तथा 

एवंवित् ह वे ब्रद्या यन्न' यजमान सन्पान् च ऋलिजः भ्रभिरक्तति ; 

तख्मात् एवंविदम् एव ब्रह्माण कुर्व्वीत, न श्रनेदविद' न नेव- 

विदम्! द्दिरभ्यामोःध्यायपसास्य्ः । 

२७ वागादोनां संवादेन (€)1७) प्राणस्य चर्त्वं प्रतिपा 
थिः ~+ 



१्०मअ। ] वियावल्वषे । ४५६ 

दिदमाष्ठभ्य भा शकुनिभ्य इति शोचुस्तदा एतदनस्यात्न- 

मनोह वे नाम प्रल्यन्न नषवा एवंविदि किञ्चनानन्नं 
भवतौति । 

सहोवाच किमे वासो मविष्यतौव्याप इति होशु- 

स्तस््मादा एतदशिष्यन्तः पुरसलाच्चोपरिष्टाच्चाद्धिः परिदधति 

लम्भुको वासो भवत्यनस्नो इ भवति । 

तदेतत् सल्यकामो जावालो गोश्रुतये वेयाघ्रपदयायो- 
क्रौवाच यदयप्येनच्छुष्काय स्थागवे ब्रूयाच्लायेरन्न वामि. 
च्छाराः प्ररोशवुः परलाशानौति। | 

तख्योपासनमाद सरहेति। सदह सुख्यः प्राणः उवाच.-किं मे ्रम्न 

भविष्यति दति। भाश्वभ्यः भाशकुनिभ्यः यत् किञ्चित् दद'-- सर्व्वः; 

भयमाम' सन्मै--तत् तव भन्नम् दति द उज्जुः वागादयः। तत् वै 

एतत् स्वम् श्रनस्य प्राणस्य अन्नम् । अनः इति--सन्प्रकारचेष्टा- 

व्यापिगुणदशंनात्-- प्राणस्य प्रत्यस्ष' नाम । एवंविदि प्राणस्य सब्भा- 

त्रात्तृतवन्नानवति किञ्चनन इ वे भ्रनत्रं भवति इति, 

सच सुख्यप्राण उवाच--क्िमे वासः भविष्यति इति। भाप 

इति इ ऊचुः वागादयः) तस्मात् अ्रब्वासतवात् एतत् श्रवम् भ्रशि- 

व्यन्तः मोच्यमाण्णः भुक्तवन्तः च पुरस्तात् भोजनात् पृव्वैम् उपरिष्टात् 

मोजनात् ऊद्खः च श्रद्धिः वासख्थानोयाभि; परिदधति परिहितः 

कुव्यैन्ति। एतेन किं भवति १ वासः--कन्ध (पा, २।२।६८)- लम्धुकः 
लम्भनगोलः भवति प्राणः ; एवं वासोलब्बनात् अनम्नः पुनः भवति- 

“भोश्यमाणस्य भुक्षवतश्च यदाचमन" शषयथें विच्चात' तस्मिन् प्राणस्य 
वास इति दशेनमाच्रमिद्ध विधोयते ।` 

तत् इ एतत् प्राणद शं नं सत्यकामः जावालः दयाप्रपपश्याय व्याघ्र 
पदस्यापत्याय गोश्च॒तये उक्ला उवाच-- यद्यपि एनत् एतत् प्राणदभन' 



 ({ष्न्निन\. 

“ अथ यदि महष्जिगमिषेदमावस्यायां दौचित्वा पौणं- ` 
मास्या राची सव्बीषधस्य मन्धं दधिमधुनोरुपमथ्य ` 
ज्येष्टाय ओेष्ठाय खाहत्यागावाज्यस्य इत्वा मन्ये सम्पात- 
मबनयेत् । 

वसिष्ठाय खाहैत्यम्नावाञ्यस्य इत्वा मन्ये सम्पात- 

मवनयेत् प्रतिष्ठाये खादत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्ये सम्पा- 
तमवनयेदायतनाय खारेत्यमनावाज्यस्य ष्टत्वा मन्ये सम्पा 
तम वनयेत् । 

अथ प्रतिरप्याञ्चलौ मन्यमाघधाय जपत्यमोनामास्यमा 
डि ते सव्वेमिद स हि ज्येष्टः गरेष्ठो राजाध्प्रतिः स 

शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात् प्राण्वित् जायेरन् उवतृपद्येरन् एव, भस्मन् 

स्थाणौ शखाः प्ररोद्धेयुः पलाशानि पज्ाखणिचद्ति। 

प्रय श्रनन्तर' यदि मत् महत्व जिगमिपेत् गन्तुः प्रापुम् दष्तेत्, 
तदा शमावास्यायां दोकखिलवा-दोद्ित श्व भूभिगयनादिनियम 

छत्वा-पौणेमास्यां राजौ सर्व्वषधघस्य ग्रामारख्यजातस्य मन्यः पिर 
द धिम्ुनोः उपमच्य पिष्टा-ज्यष्टाय खष्टाय सखवाष्टा इति श्वननी । 

भाग्यस्य अवापस्थाने इत्वा मन्य पिष्टे सम्पातं च वमंनम्नाज्यमंस््रवम् 
अवनयेत् अधःपातयेत् । 

वसिष्ठाय खाद इति भ्रम्नौ भाग्यस्य इत्वा मन्ये सम्पातम् अव- 

नयेत् ; प्रतिष्ठते स्वा इति भग्नौ श्राज्यस्य इत्वा मन्ये सम्पातम् 

भवनयेत् ; सम्प्रटे स्वाहा इति भ्रग्नौ भाज्यस्य त्वा मखं म्पातम् 

अवनयेत् ; भायतनाव खाद इति भग्नौ भाज्यस्य इत्वा मन्ध सम्पा- 

तम् अवनयेत् ! 

श्रथ हवनानन्तरं प्रतिषध्य अन्ने: देषदपणत्य भ्लौ मन्व' पिष्टम् 
पराधाय जपति भमोनामाःस्यमा हि सै खन्यैभिदम्” द्र्ादि। 

कीः 



माश्च ओष्ठम् राज्धमाधिपलयं समयत्वषमेवैद  सव्व- < 

मसानीति। | 

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ भचामति तत्सवितुवुंशौमड 
दूत्याचामति ¦ वय' देवस्य भोजनमित्याचामति यष्ट 

सव्वधातममित्याचामति तुर भगस्य धोमदहीति सव्व 
पिवति । 

अमः इति प्राणस्य नाम । ₹े मनय, लम् भमोनामा प्राशनामा असि। 

कथम् १ हि यस्मात् तै तव भमा क्रियया सष एकन्र सम्बद्धं सन्मैम् षदं 
जगत्! सहि प्राणभूतः मगः च्येष्ठः खेटः रल्जा अधिपतिः स 

मामां ल्व सेषं राज्यम् भाधिपत्यं समयतु प्रापयतु, अशम् एव 

दद" सव्यम् भखानि भवानि तादाकेयम। 

भय अनन्तरम् एतया ऋचा पच्छः पादश्यः--मन्वस्येककेन पादेन 

एकंकग्मासम् भाचामति भक्षयति । “सस् सवितुवेषोमहेः-- इति 
 भाचामति- सवितुः सत्वैक्मणामम्यनुन्नातुः कल्धाणप्रसवितुः-द्यौ- 

यदाऽपहततमस्का भवति तत्काल्ते विकौशेरश्छिरादित्यः सवितेति 
वेदिकाः-- तत् भोजन--धनमिति निरश्क्तम्-मन्रूपभोजनः हषणो- 

मह प्रार्थसेमहि इति मन्यम् श्राचामति मस्तबति ; “वय टेवस्य 
भोजनम्? षति श्राचामति मन्यः भच्षयति--देवस्य ष्योलनभोलस्व 

वयम् दति पष्वेणान्बयः। श्येष्ठः सव्यैधातमम्" इति भाचामति । 

भक्तयनि-चरे्ठ प्रथस्यतम' सन्मैधातम' सत्यैस्य धारयिठनमम् इति 

परेणान्वयः; । “तुर' भगस्य धमहिः (भम, प्रस्, एक्क ) इति 

सष्मै पिबति भगस्य प्रातःकालोनतमोजेतुः भादित्यष्छ तुरम्- 

“यमः तकगतिःः- इति निरक्षम्- तदध्ितरिपुसंहरणसामष्यं बयं 

 धोमद्धि चिन्तयेमहि पामणचर्धमिति यावत्। एवं मन्य' पिते 

भवति पापष्रणमित्यमिश्चायेण निरवयेष' सन्य' पिवति । ` 



धदागसमन्बयंः १! = (ष्मा 

` निखिन्य करस चमसः वा पञ्चादभेः संविश्रति 
 चबौणि वा स्यण्डिसे वा वाचंयमोऽप्रसाहः स यटि 

स्रिय पश्येत् सख्ड' करम्मति विद्यात् । तदेष श्रोकः, 

यदा कन्मसु काम्येषु सिय खग्रेषु पश्यति । 

 सदृद्धिं तच जानौयात्तस्पिन् खप्रनिदशने तस्मिन् 
खप्रनिदभंने ॥ 

चा, ५।७।२। १-- ८ । 

२८। प्राचौनशाल ओपमन्यवः सत्ययन्नः पौलुषि- 
रिन्दरयम्नो भाल्लवेयो जनः शाकराच्यो बुडिल आ्वतरा- 
श्वस्ते डेते महाशाला महाश्रोचियाः समेत्य मीमा 

साश्चक्रः कोन आत्मा किं ब्रह्मेति । 

कंसं पानपात्रं चमसं वा निखिज्य प्रास्य भ्रग्नेः पशात् प्याह 

चद्मखिवा स्थण्डिले कलायां भूमौ वा वाचःयमः वाग्यतः भ्रप्रसाहः ' 

संयतचित्तः सन् सविप्रति खाप भजति सयदि खघ्र स्तिय' पश्यत् 

काम समदम् इति जानोयात् । 

तत् तस्मिन् र्ये एष स्लोकः- यदा काम्यषु सकाभमेषु कन्यस 

सखम्रे स्तिय' पश्यति, तस्मिन् शप्रनिटण्ने तत्र कणि समं सफलतां 
लानोयात्। ददिक्लिः कर्यमसमा्यथां । 

२८। दैश्ठानरविद्यारभ्यते प्राचोनग्राल इति। भौपमन्यवः उप- 

मन्धोरपत्यं प्राचोनशालः, पौलुपिः पलुषस्यापत्यं सत्ययश्नः, माक्षषैयः 

भल्वषेरपत्यम् इन्द्रदयुग््ः, शाक्रंराच्यः शकराक्चस्यापत्यम् जनः, षराश्ल- 

तराश्विः प्ठतराग्वस्यापत्यं दुडलः, तै इ एते महागालाः महा 

ग्टदस्याः, महायाजियाः युनाध्ययनहत्तमम्मश्रा; समेत्य सश्यूय मोमांसां 
विचारणां चक्रुः कतवन्तः--कौ नः अस्माकम् भाला, किंब्रह्मशइ्ति। 



" वियवक्षी । ` ४६. ४ 

ते इ शम्यादयाश्चकररुहालकोवै भगवन्तोऽयमारुखिः ` 

सम्प्रती ममात्मानं बेष्वानरमध्येति तं इन्ताभ्यागच्छा- 
मेति त हाभ्याजग्मः । 

स ह सम्पादयाञ्चकार प्रच्यन्ति मामिमे महाशाला 

मशाश्रोवियास्त भ्यो न सव्वमिव प्रतिपत्सेा इन्ताहमन्य- 

मभ्यनुशासानौति । 

तान् होवाचा्वपतिवं भगवन्तोऽय' केकयः सम्प्रती- 
ममाव्मान' वेष्वानरमध्येति त इन्ताभ्यागच्छामेति, 

त हाभ्याजम्मः । 

तभ्यो इ प्रापेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार सदह 

प्रातः सद्धिषटान उवाच नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यो 

हे भगवन्तः, भार्णिः भररुणस्यापत्यम् उद्ालकः वे इमम् ात्ान' 

वे्वानरम् श्रध्येति सरति जानाति । इन्स--वाक्यारभ्भे-तम् ्भ्या- 

गच्छाम दति ते पुनः सम्पादयाश्चक्रुः एेकमत्येम निश्ितवन्तः । एवं 

निश्चित्य ते पुनः अभ्याजगसुः । 

स भ्रारुशिः पुनः तान् दृष्टैव सम्पादयाश्चकार मज्वितवान्- ष्म 
महाशालाः महाखोजियाः संप्रच्यन्ति, तेभ्यः भातमान' सव्ये प्रग्रोन्तर-. 

समग्रविषयन्नम् इव न प्रतिपतस्ये न खोकरिष्याभि। इन्त, भम् 

अन्यम् उपदेष्टारम् भनुशासानि वच्यामि एति। 

तान् समागतान् षुनः स उवाच--हे भगवन्तः, कंकेयः केकयस्य 
अपत्यम् भष्ठपतिः वे सम्प्रति दमम् भा्मान' देश्वानरम् धध्येति। 

इन्त, तम् भभ्यागच्चछाम इति । इखुक्घा तम् प्ठपति' ते अभ्याजम्सुः । 

तेभ्यः पुनः प्रा भ्यः आगतेभ्यः स प्छपतिः एषक् एथक् अशि 
अदंणानि कार्याद्धकार ल्यः पुरोहिते । स पुनः प्रातः घस्िानः 
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सेरौ स्यो तो न मद्यपो नानाहितागिर्नाविशान्न खरौ 

 यच्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेकस्मा विज्ञे ` ` 

धन' दास्यामि तावहगवह्लो दास्यामि वसन्तु भगवन्त 

दूति। 

तै होचुयेन हेवार्थेन पुरुषश्चरेत् तं हेव वदेदात्मान- 
मेवैम' वे्वानर सम्प्रलध्य षि तमेव नौ ब्रटौति । 

तान् होवाच प्रातर्बो प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्- 
पाणयः पर्व्वा्नं प्रतिचक्रमिरे तान् हानुपनौयेषेतदु- 
वाच । १-७ । 

शय्यां परित्यजन् उवाच परिग्रहादोषसंसचनाय-भे मम जनपदेन 

स्तेनः परस्यापहन्ता, न कदयः अदाता, न मद्यपः, न भनादिताग्निः, 

न भ्रविद्ाम्, म स्वरो परदारेषु गन्ता कुतः खेरिणो दुष्टाचारिणो 
स्यात् । ₹े भगवन्तः, भह" वे यक्चामाणः यच्न' चिक अस्मि एकं 
कस्म ऋत्विजे यावत् धन' दास्यामि भगवद्धयः तावत् घन दास्यामि। 

भगवन्स; वसन्तु इति । ॥ि 

ते पुनः जचुः--येन एव श्र्थन प्रयोजनेन पुरषः चरेत् गच्छेत्, 

त' पुनः एव भथं वदेत् । न वय' धनाथिनः किन्ति रैष्वानरश्राना- 

धिनः, इतराम्--भ्ात्मानम् एव इम वैश्वानर' सम्प्रति भरध्ये घि सभ्यक् 
जानासि, तम् एव नः भक्षभ्य' ब्रूहि । ` 

तान् पनः भष्डपतिः उवाच- प्रातः वः युभभ्य' प्रतिवक्ञास्मि 
प्रतिवाक्छं दातास्मि। ते घनः समितृ्पाणयः अपरेद्युः पूर्व्वङ्ञे प्रति- 
श्वक्रभिरे गतवन्तः । तान् पुनः असम्यगभाषेम दैश्वानरोपासनभौोलल्वात् 
भनुपनोय एव उपनयनमक्ञल्ेव एतत् डग्बानरविन्नानम् उवाच । 

| ~ 
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इति ति दिवमेव ीपमन्यव, कं त्वमात्मानसुपख्य 

भगवो राजत्चिति होवगचेष वे सुतेजा अआक्मा षेश्वाबरो 

ऽय लमाव्मानमुपाखे तस्मात्तव सुत प्रसुतमासुतं कजे ` 

श्यत्ते । | 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्तान्न' पश्यति प्रिय भवल्यसख 
बरह्मवच्च॑स' कुले थ एतमेवमात्मान बेष्वानरमुपास्तं मूधा 
तेष आत्मन इति होवाच मृङ्खा ते व्यपतिष्यद्यन्प्रां नाग 

सिष्य इति । १-२) 

अथ होवाच सत्ययन्नं पौलुषि प्राचौीनयोग्ध रका 

स्वमात्मानसुपाख इत्यादित्यमेव भगवो राजच्चिति होवा- 

चैष वे विप्रवरूप आत्मा वेभ्वानरोऽय त्वमाव्मानसमुपाखयं 

तस्मात्तव व विष्रवरूप' कुले दश्यते । 

ड श्रौपमन्यव, कम् भातान' लम् उपास्से इति। षे भगवः 

भगवन् राजन्, दिव' दुलोकम् एव भ्राकानः पुनः इति भोपमन्धव 

उवाच। एष वै भय' सुतेजाः भोभनकेजाः इति प्रसिष्ः वेगश्वानरः 

अत्मा, तम् धात्मानं लम् उपास्से। तस्मात् तव कुले सुतम् भ्रभिषुत 

सोमरूप' लताद्रव्य' प्रसुत' प्रकर्षेण सुतम्, ासुतञ्च यन्नोयदिनगणेषु 

दश्यते । 

अतएव तलम् भन्नम् रत्सि प्रिय पश्यसि। भन्धोऽपि यरएतम् 

सात्मान' वैश्वानरम् एवम् उपस्ते, स भन्रम् रसि प्रिय पश्यति, 

रस्य कुले ब्रह्मव्चैसं भवति। एष तु वैश्वानरस्य भाकनः सूती इतिं 

पमः भअण्वपतिरूताच-- यत् यदि माम् न भागमिथः, मूषी ते व्यप. 

तिष्ठत् इति। भसमग्रे समग्रवुद्धयोपाखनादिति भावः। १।२। 

भथ स पुनः सत्ययन्न' पौलुषिम् उवाच--ह प्राचोनयोग्य, कम् 

€. 
९ ` 
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प्रहत्तोऽश्वतरौरयो दासी निष्कोऽतृष्यन्नं पश्यसि 

प्रियम्यन् पश्चति प्रिय भवल्यस्य ब्रह्मव्च॑स' कुले य 

एतमेवभाद्मान' बेश्बानरमुपास्ते चचुष्टरं तदात्मन इति 

ङोवाचासोऽभविष्योयन्प्रां नागमिष्य इति । १--२। 

अथ होवाचेन्द्रयुल' भाक्षवैय' वेयाप्रपदय कं त्वमा- 

त्मानसुपाख् इति वायुमेव भगवो राजच्निति डोवांचेष 

वे पुथग्वर्त्मात्मा वैग्रवानरो यं त्वमात्पानमुपाख्ये तस््ा्ां 

पुथग्बलय यन्ति पृथयथश्रेगयोऽनुयन्ति । 

आसमान त्वम् उपास्य इति । हे भगवः भगवन् राजन्, भादित्यम् 

एव इति ख पुनः उवाच । एष धै अय' विश्वरूपः विविधरूपः भामा 

वेष्डानरः तम् जातान इवम् खण्ास्छ । तस्मात् तव कुले बद ॒ विविध 

विश्वरूपम् दहामुतरा्थेसु पकरण' दृश्यसे । 

त्वाममु प्रहत्तः भश्वतरोरथः दासोनिष्कः दासोभिरयक्ः हारः 
पतति भनब्नम् प्रश्यसि प्रियम् । अन्धोऽपि यः एतम् भालमान' बेश्टा- 

मरम् एवम् उपास्ते, स प्रत्रम् पन्ति प्रियं पश्यति, भस्य कुले ब्रह यं 
भवति। एतत् तु भामनः चच्धुः इति पुनः उवाच अश्वपतिः, यत् 

यदिमां न भागभिष्यः न्धः अभविष्यः इति-भसमग्रे सममग्रवुदयोपा- 

सनादिति भावः । १।२। 

अथ इनद्रद्युलः भाज्ञदेय' स उवाच-- हे देयात्रपय्य, कम् सासान 
त्वम् प्रास्य इति । हे भसवः भगवम् राजम्, वायुम् एव तिस 

उवाच । एड ३ अरय ए्रग्वव्मी एथक्र् नानः वर्मानि यस्म वायोः ख 

इव् एधम्वाः विविधमा्मसद्छरणगोडः भामा देष्वानरः, तम् भासान् 

त्म् उपराख्धे ।, तस्मात् लां एथग्बखयः नामाविधवस्तराब्रादयः सशयन्ति 

प्रागच्छ्न्ति, एचग्रधसेश्ययः पपिः ताम् षलुयस्ति । 



अत्न पश्यसि प्रियम्थत्न' पश्यति प्रि भवत्यस्य 

ब्रह्मवञ्चसं कुले य एतमेवमात्मानं" वैश्वनिररसुधासते 
प्राणस्वेष भद्मन इति होवाच प्रारतं उदंत्रमिध्यम्ा 

नागमिष्य इति । १।२। 

अथ होवाच लन णोा्वराच्य क॑ लमातमानमुधास्स 
दल्याकाशमेव भगवो राजच्चिति शोवाचैष उ बहल अत्मा 

वेष्वानरोऽय' त्वमाव्मानसुपास्से तस्माच्चं॑बहलोऽसि 
प्रजया च धनेन च। 

अतृस्त्न' पश्यसि प्रियमच्यन्न' पश्यति प्रियं भवल्यसख 

ब्रह्मवच्च स' कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते 
सन्टेषस्त्वेष आत्मन इति होवाच सन्टेहस्ते व्यश्णेय्धदयन््ा 
नागमिष्य इति । १--र। 

सतणवं सश्नम् भत्सि प्रिय पश्छलि त्वम् भन्धोऽपि य एतम् 

आसान" वेष्वानरम् एवम् उपास्ते, स समम् पन्ति प्रिय' पश्यति- 

भ्ण कुले बरह्वच॑सतं भवति। एष तु भकनः प्राशः इति पुनः 
भष्वपतिः इवाच-- यत् यदि मीं न भागमिष्यः तै तव प्राः उदक्रमि- 

ष्यत् इति । प्रसषमग्रे समश्रवुष्ठयोपासनादिति भावः| १।२। 

` अथ जन" पुनः स उवाच-रे गाकंराश्य, कम् भामान' लम् 
उपास इति । ई भगवः मगवन् राजन्, अकाशम् एव इति पुनः 

स उवाच। एष वै श्रय वहलः सव्वमतच्वात् भाता देष्वानरः 

सम् पामान" लम् उपास, तस्मौत् ल' प्रजया व धमेम च बुशः 

भसिः। 

 अतरएवैः तम् भजेम् भरत्सि, प्रिय' पश्चसि। न्योऽपि वः एतमै 
भातमान्' वैश्वानरम् एवम् उपास्त स पनम् ति प्रिय पश्यति पश्यं 
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. अथ होवाच बुह्िलमाश्वतराश्रिवं बेयाघ्रपदय काँ 
त्वमाव्मानसुपास्स इत्यपरएव भगवो राजच्चिति होवाचैष 
वे रयिरात्मा वेश्वाबरोऽयं त्वमात्मानसुपास्से तस्मा 
रयिमान् पुणटिमानसि। 

अतृस्यन्न' पश्चसि प्रियमत्तान्न' पश्चति प्रिव भक्ल्यख 

ब्रह्मवच्चं सं कुले य एतमेवमात्मानं वेभ्रवानरसुपास्ते वस्ति- 
स्त्तेष आत्मन इति होवाच वस्िस्तं व्यभेतस्यदयन्प्रा 

नागसिप्य इति । १।२। 

कुले ब्रह्मवञ्वसः भवति । एष तु भानः सन्देहः मध्यमशरोरम् इति 

पुनः स उवाचः; तै तव सन्दे्टः--उपचयसामान्यलात् दिहतैर्देहस्य 

सन्द हस्य चोत्पन्तेरुपसर्गस्य सार्थकत्वे सन्द हस्य संशणया्त्नात् 
अश्र पुनर्निरर्यकत्वेन--शरोर' भभीयत् शौर्षः भभविष्यत्, यत् 
वदि मां न भआगमिष्यः इति। असमग्र समग्रबुहोपासमादिति 

भावः। १।२) € 

अध पुनः बुडिलम् अराश्लतराख्िं स उवाच--हे वैयाघ्रपद्य, ठम् 

श्रातमान' त्वम् उपास इति । हे भगवः भगवन् राजन्, भः एव 

दति स पुनः उवाच। एषवैश्रयः रयिः घनखरुपः भाग्मा वैश्वानरः 

तम् भ्रासःन' लम् उपास । तस्मात् त्वं रयिमान् धनवान् पुष्टिमान् 

श्रसि। 

तएव त्वम् भरव्रम् भरत्सि प्रिय पश्यसि । अन्योऽपि यः एतम् 

भासान्" वश्वानरम् एवम् उपास्सं स भ्रङ्गम् भत्ति प्रिय पश्यति, 

पष्य कुले ब्रह्मवच्च सः भवति। एषतु भातमनः वस्तिः इति पुन- 

रुवाच अश्वपतिः, यत् यदिमां न भागमिष्यः, ते तव वस्तिः 

ग्यमेत्स्यत् भिन्राऽमविष्यत् इति । भसमग्र समग्रवुहयोपासनादिति 

भावः । १।२। 
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सथ होवाचोटहालकमासणि' गोतम कं त्वमात्मान- 
मुपास॒स इति पृथिवीमेव भगवो राजच्विति होवाचैष वे 
प्रतिष्ठात्मा दे्वानरोऽय त्वमातमानमुपास्से व्माच्चं 

प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च । 

अत्स्यत्न पश्यसि प्रियमच्यन्न' पश्यति प्रिय' भव्यस्य 

ब्रह्मवच्च स॒ कुले य॒ एतमेवमाव्मान' पेप्वानरमुपासते 
पादौ लेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यन्न्ासेतां 
यन्मां नांममिष्य इति । १।२। 

तान् होवाचैते वे खलु युयं पृथगिवेममात्मानं वेश्वा- 
नर विदांसोऽन्नमत्य यस्त्वं तमेवं प्रादेशमाज्रमभिविमान- 

मातव्मान' वेष्वानरमुपास्तं स सव्वषु लोकषु सव्वषु भूतेषु 

सव्वष्वाव्मखत्रमत्ति । 

अथ पुनः स उवाच उषहालकम् भार्णिम्--हे गोतम, कम् 

पामान त्वम् उपास्से इति ईहे भगवः भगवन् राजन्, एथिवोम् 

एव स पुनः उवाच । एष वं अय प्रतिष्ठा वंश्ञानरपादङूपः भासां 

वंशष्वानरः। तम् भासमानः त्वम् उपास्से । तस्मात् लं प्रजया च 

पशुभिः च प्रतिषितः भरसि। । 

पभरतएव तम् भन्रम् भत्सि प्रिय' पश्यसि भन्धोऽपि यः एतम् 

भावान वश्वानरम् एवम् उपास्ते स भन्नम् भत्ति प्रिय" पश्यति, 
अस्य कुस ब्रह्मवच्च'स' भवति। एतौ तु ् राकनः पादौ इति उवाचं 

अश्वपतिः। यत् यदिमां म भागमिष्यः के तव पादौ व्यश्ञास्येतां 

विन््ानौ शिधिलोभूती भ्रभविष्येताम् इति । भरसमगरे समग्रवुोपा- 
सनादिति भावः 

तान् पुनः स उवाच--एतै युयं वे खलु दमम् भालान' टेश्वामरम् 



< ̀ क इ वा एतस्छादनो वैश्वानर मूर्धैव सुषेला- 
 अधु्विश्वरूपः प्राषः पुथग्बस्मात्मा सन्दे हो वलो बस्ति 
रेव रयिः पृथिाव पादौ खरणव वेदिर्लोमानि वरिष दयं 

 गाहपरल्यो मनोऽन्वाहार्यपचन भआस्यमाइवनोयः । १।२ । 

 तदाहक्त' प्रथममागच्छेत्तद्ोमीय? स यां प्रथमा. 
माहति लुयात्तां जुडयात् प्राणाय खाति प्राण- 

सतप्यति \ | 
प्राणे दप्यति चश्चस्त प्यति चक्षणि ठष्यत्यादित्यस्त प्य- 

त्यादि हृष्यति रौस्त प्यति दिषि -ढप्यन््यां यत्किञ्च 
दीश्चादित्यक्चाधितिष्ठतस्वशुष्यति तस्यानुढपिं टप्यति 
प्रलया पश्चुभिरद्रादेान तेजसा ब्रह्मवच्च सेनेति । १।२। 

एकमपि एथगिव विहासः जानन्तः अन्रम् तध । यःतु पनः एषम् 

वैश्वानर" प्रादेयमाबम्- प्रादेः ुमूषादिभिः पादास्तेः मोयते 

ज्रायते इति प्रादेणसाच्ः तैदुपम्--भभिविमान- सहम् भषटसमिति 

अभिसुख्येन विमोयते श्रायते इति अभिविमानः तम्--ालानं 

वे श्ञागरम् ख्पास्ते, स सर्वेषु लोकेषु सर्व्वेषु भूतेषु सर्व्वेषु आस्मसु 
भग्नम् अरस्ि। | 

लस्य वा एतखामन इति पूष्य' व्याख्यातम् ( २।१२ ) । १।२। 

यत् यद्मात् खरःखखमेव खष्डिस' जो मान्येवास्तोनंकुशा दशनो - 

मुष्ठाच्येव गाहपत्मागाहाग्यपचनाहइवनोयाम्नयः, तत् तसात् यत् 
भक्तम् अन्व' सोजककीसे प्रथमम् भागण्डेत् तत् शहोमोव' होतव्यम् । 
ख भोश्चा यां प्रथमाम् ाहइतिम् भवटानप्रमाणमनम् खमुखे लुडथात्, 

तां प्राणाय खा” इति शुदयात् । लया प्राशः ठष्बति 

` पाशे ठम्केति रतिः चद्धः ष्यति, चषि ठम्यति सति भदित्यः 
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यां दितौयां शुषयात्ः तां लुहवादानाव ` 
खारैति व्यानस्त प्यति । स 

व्याने ठपाति शरोर ठपाति गओ्रोवे ठपमति चन्द्रमा- 
स्त.पाति चन्द्रमसि ठपयति दिशस्त््यन्ति दिचु ठपन्तौषु 
यत्किञ्च दिशच्च च्रन्द्रमाश्चाधितिष्टन्ति तत्तुपाति तस्यानु- 
तुपि तपाति प्रजया पशुभिरब्रादयन सेजसा ब्रह्मबच्ं - 
सेनेति । १।९। 

अथ यां तृतोयां लुहयात्तां लुष्यादपानाय सखाह- 

त्यपानस.पाति । 

अपाने तृपति वाकूतृपाति वाचि तृषान्यामग्निस.- 

दप्यति, भादित्ये प्यति सति शीः ठप्यति, दिवि दप्यग्छयां सत्यां यौः 

ख भरादित्यः च यत्किच्च भ्रधितिष्ठतः तत् ष्यति, तस्य ठत्षिम् भनु 

भक्षा प्रजया पश्भिः भन्रादयेन तेजसा ब्रह्मवज्चं सेन टप्यति इति ।१।२। 
भय यां हितोयाम् भाति जुडयात् तां “व्यानाय सखवाहाःः इति 

सुइयात् । तया व्वानः ठष्यति । | 

व्याने ढषप्यति सति सोर" ठप्यति, खोज दष्यति सति चन्द्रमाः 
ष्यति, चन्द्रमसि द्यति सति दिशः ठमप्यन्ति, दिक्घुः कष्यन्तोषु 

 सलोषु दिशः च चन्द्रमाः च यत्किञ्च भधितिष्ठन्ति तत्, वष्यति, 

तस्य ठसिम् भनु भोक्ता प्रजया पशुभिः भग्राद्येन तेजसा ब्रह्मवशच सेन 
प्रयति शति । १।२। 9. | 

भध यां तोयाम् भातिः जुह्यात् -ताम् » ३ ऋश्पानाय 

इति जुह्यात् । तया अपानः ठति । 
अषाने तुपपरति सति वाक् सुयफ्ति, वावि तरन्तयां स्थां अम्ब 

सुपति, भग्नौ तृपति सति एधिषो तच्यति, एचिष्यां तृष्यन्तं सत्यां 

। शाद? 



४७२. धेटान्समन्वयः । = (षए्न्नब) 

 ष्मलन्नौ नुपाति पृथिषौ तृपति पृथिव्यौ तृषानां यत् 
किञ्च पृथिवी चाग्निख्चाधितिठतसत् तृपति सस्यानु- ` 
तृ्ि' तुपाति प्रजया पशुभिरन्नादान तेजसा ब्रह्मवर्चसे 
नेति । १।२। 

भथ यां चतुर्थो लुहयात् तां लुहयात् समानाय 
खाति समानस पाति । 

समाने तृपति मनस्त्. पाति मनसि तपाति पर्व्वन्य- 
स.पाति प्रच्जन्यं तपाति विदुप्त्तप्मति विदु्मरति ठद्पान्ां 
यत् किञ्च विदयुचच पञ्ज न्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्मति तस्या- 
नुतृ्षिं तपाति प्रजया पशुभिगन्नादान तैजसा ब्रह्मवस्च॑से- 
मेति । १।२। 

अथ यां पञ्चमीं जुष्यान् तां जुहयादुटानाय खार- 
त्युटानस् पाति । 

णथिवो च श्रम्निः च यत्किच्च भ्रधितिष्ठत तत् त॒पति तस्य. तसिम् 
रगु भोक्ता प्रजया पश्भिः भन्राद्येन तेजसा ब्रह्मवश्च'सेन वर्पः 
इति । १।२। ॑ 

भथ यां चतुर्थम् भाति" ज॒हयात् तां “समानाय खाषः इति 
अयुहयात् । तया समानः तपति । 

समानं तुप्ति सति मनः तृपति, मनसि तृपति सति पर्ष्णन्ध 
तृपति, पञ्जन्धे तृपपरति खति विद्युत् तृपति विद्युति तृपमरन्तां सत्यां 
विद्युत् च पष्नन्धः चै यत्किश्च अधितिष्ठत त॑त् तुपि, तस्य ठसिम् 
अनु भोक्ता प्रजया पश्भिः भन्रादयेन षेजसा ब्रह्मवद्ःसेन तपति ।१।२। 

भय यां पञ्चमोम् भ्राति' जयात् ताम् “दानाय खा? 
इति जयात् । तया छदान तृपति । | 
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उदाने तृपाति वायुस्त॒ प्यति वायौ. तृष्यत्याकाथसत, 
ल्याकाशे ठपाति यत् किञ्च वायुश्चाकाशश्चाधितिष्टतसत् 

तुपाति तस्यानु दाति प्रजया पश्चभिगत्रादन 8 

तेजसा बद्यवचसेनेति 1 १।२1 

संय इदमविहानमिहो जुहोति यथाङ्गारानपोद्ध 

भस्मनि जुदयात्ताटक् तत् स्यात् । 

अथ य एतदेव' विदानमिनिहौच जहोति तस्य सर्व्वेषु 

लक्षेषु सरव्द॑घु मृतेषु सन्टष्वात्मसु इत भवति 

तयपो कातृल्मम्नौ प्रोतं प्रदुयेतैवध् हास्य सव्यं 

पाप्मानः परदृयन्ते य एतद्वः विदानगिरोच जहाति ! 

उद्ामे तपयरति सलि वायुः त॒पति, बायौ तपप्रति सति आकाशः 

तप्यति, आाक्याे तपप्रति सति वायुः च आकाशः च यत्{किच्च॒ धि 

तिष्ठतः तत् तुप्रति, तस्य तु्षिम् श्नु भोक्ता प्रजया पशुभिः अनत्रादयन 

तेजसा ब्रह्मवच्च सेन तूपरि दरति, 

सयः इट्" दैण्बानरदटभनम् अविहान् सन् अम्निहोत' जुहोति 

्रह्मरान् श्रादतिस्ःग्यान् च्पोद्य परिदाय भस्मनि यथा जुह्यात् 

तादक् तत्तल्य' तस्य तत् अग्निहोज' स्यात् । प्रसिद्वाम्निहोज्रनिन्दयः 

रैश्वानरविदोऽग्निहोच स्तयते । . 

खष्ठत्वमस्य फलेन प्रतिपादयति--भ्रथ यः एतत् ईश्वानराम्नि- 

ोज्म् एव' विदान् अग्निहोत्र साम्मादिक' जुहोति तस्य सब्वंषु 

सलोकेषु सर्व्वेषु भूतेषु स्वषु भरात्मसु इतः भव्ति । ~ 

न केवलमिदमेव फल' किन्तदहि--तव्यथा दषिकातूलम् भम्नौ 

प्रोत प्रतिस प्रदुयेत प्रदद्येत, एव' पुनः भस्य सब्बे पाप्मानः प्रदूयन्ते 

द्यन्ते, य एतत् एव' विदाम् भग्निहोत्र' जुोति । 
| ॥ 
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| तद्मादु हवं विदयद्यपि चर्डालायोष्छिष्टं पयच्छं द्ा- 
` बमनि हेवाख्य तहेश्वानरे इत ९ सादिति तदेषश्चोकषः 

यथेह चुधिता वाला मातर पय्यपासते । 
एव सर्व्वाणि भूतान्यगिहोचसुपासते इत्यगिहोच- 

मुपासत इति । १--\ । छा, ५।०।११--२४। 

२८ । उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सु्यैशचचु- 
वाचः प्राणो व्यात्तममिनिर्वेप्वानरः संवत्सरभात्मा भप्रवस्य 
मेध्यस्य । यीः पृष्ठमन्तरीचमुदर पृथिवौ पाजस्यम् । 
दिशः पाव अवान्तरदिशः पशवः तवो; ङ्गानि मासा- 
ाडमासाञ्च पव्वाण्यहोरा्ाणि प्रतिष्ठा नक्वान्य्ौनि 

तस्मात् पुनः एवंवित् यदपि चण्डालाय उच्छिष्टानंडाय उच्छिष्टं 
प्रयच्छेत् दद्यात् भस्य पुनरेष पमालमनि तदेश्लानरे तत् उच्छिष्टं इतः 

ष्यात् इति। तत् तस्मिन्रथे एष क्ञोकः। 

यधा इहसाके दुधिता: बुभुकिताः बाला; मातर' पखपासतै- 

कदा नो सातान्ं प्रदाख्यतोति, एवः हि सव्वाणि भूतानि भरनम्ादेःजि 

अग्निहोत्रं वैश्वानरविदः भोजनम् उपासत-कदा त्वसौ मोद्य भति। 

लगत् स्य" विञ्ोजने तृषं भवतीत्यधेः। दिरक्षिरध्यायसमा- 
प्यथी । १--४ । 

२८ । भण्ठमेधविन्नानेऽष्ठस्य प्राधान्यात् तदिषयकभेव दथेनमु- 

च्यते , भिष्यस्य यन्नोयस्य भ्रश्वस्य उषा वै शिर; , सूयः चक्षुः, वातः प्राणः, 

व्यात्तं विदतं सुखं हैष्वानरः भ्रग्निः,संवत् सरः भाठा। भण्वस्य मेध्यस्येति 

युनव्धचन' सन्मैव्रानुषद्ायैम् । दौः एषम्, घन्तरिक्म् उदर, एथिवो 

पाजस्यं --पादासनस्थानमित्यथंः--दिशः पारे, वान्तरदिणः भाग्नं - 

याद्या; पर्भवः पाश्ाख्योनि, ऋतवः अङ्गानि, मासाः च भ्ैमासाः च 

पनमा सन्धयः, षोराजाणि प्रतिष्ठाः पादाः, नशभाणि षदयोनि, 
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नभो मांसानि। अवध्यं सिकताः सिन्धवो 

यल्लच्च क्रोमानश्च पव्वता भोषधयश्च वनस्यतयश्च लोमानि 

उदान पूर्व्वा निम्नोचन् जघनार्घो यदिज्ञम्मते तदियो 
तते यदिधूनते तत् सनयति यन्दरेहति तदषति वागै- 
वाख वाक् । | 

अश्वां अ्रपरव॒पुरलान्महिमान्वजायत तस्य पुवं 
समुद्रे योनो-राचिरेनम्पश्वान्महिमान्वजनायत तस्यापरे 

समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानावभितः सम्बभूवतुः, 
यो भृत्वा देवानवत् वाजी गन्धर्व्वानव्वासुरानश्वो 
मनुष्यान् समुद्रएवाख बन्धुः समुद्रो योनिः । 

वरद, २।१।१।२ । 

नभः मांसानि। सिकताः जवध्यम् उदरस्यमश्जो मशनम्, सिन्धवः 
नदः गुदाः-गुद क्रोषायां कुश्चनकुञचनाभ्यां क्रोडमखामाव्यात्- 

नाद्यः, पत्यैताः यक्लत् च कालज' कुधेदं लिणपाण्वेखम्, कमान: च-- 
वहुवचन दस्तिणादि विभागापेत्त- क्रम पुष्फुसः च, भोषधघयख वन- 

ष्मतयः च लोमानि, उद्यन् भादित्यः भामध्याह्वात् पूर्वाः श्वस्य 
नाभेः ऊहम्, मध्याह्ात् निग््ोचन् भ्रस्तंयन् भादित्यः जघनैः नाभः 
भधः, यत् विजुम्भरते गाज्राणि विनामयति विक्षिपति तत् विद्योतते 

--जु्ण विद्योतनमिति यावत् । यत् विधुनततै गाज्राणि कम्पयति 

तत् स्तनयति-गावधुनन' गच्जनमिति यावत् । यत् मेहति मूत 

करोति तत् व्षति-मूवकरण' वषेणमिति यावत् 1 वाक् एव भ्रश्य 

अश्वस्य वाक हेषितम् । 

भण्वं पुरस्तात् महिमा--हवनोयद्रश्याधारः सौबयंः- वे अद्ध 

दिनम् भन्वजायत भभवस्, तस्य भाधारस्य योजि: खितिखान' पृष्व 
समुद्रे--विभक्तिव्यत्ययेन- पूर्य पसुद्रः, एनम् पश्व पथात् महिमा 

गुद ४
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 ३०। तदेतत् प्रेयः पुवात् प्रेयोवित्तात् प्रेयोऽन्य 
स्मरात् सव्वस्मादन्तरतर' यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः 
प्रियत्रबाण ब्रूयात् प्रिय रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव 
स्यादाव्यानमेव प्रियमुपासीत स य आतः. पमेव प्रिय- 

सुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति द, ३।४६।८। 

--इवनोयद्रव्याघारः राजतः--राचिः अन्वजायत रभवत्, तस्य माघा- 

रस्य योनिः खितिस्थान' अपरे समुद्रे- विभक्तिव्टत्ययेन--श्रपरः 

ˆ ` पञ्चिमः समुद्रः! रतौ सौवण रजतदहवनोयद्रव्याधारौ ` म् उभयत 

 --संन्नपनात् पृन्ध' पश्चाच्च स्थापितौ--मह्िमानो संवभूः :: अश्वस्य 

मष्वन्नापकलत्वात्। शर्वो हि ह्यः भूत्वा देवान् भ्रयः , वाजो 

स्त्वा गन्धव्वन् भवद्त्, अ्रव्वा भूत्वा असुरान् श्रवत् । : `: एव 

रस्य वन्धुः बन्धनणद्धुःः, समुद्रः एव अरस्य योनिः कारणम् पत्त 

प्रति समुद्रः परमामेति भाष्यकारः, ससुत्प्याभूतानिद् स्मि 

त्रितिव्युतृपच्येति टोकाकत् । 
३०1 प्ियलं परमाकनोऽन्तरतमत्वाद तस्तस्योपासनयैः कता. 

तेत्याद तदेतदिति तत् एतत् श्रामतत्व' पुत्रात् प्रयः प्रियतर, 

वित्तात् प्रेयः प्रियतरम्, प्रन्यस्मात् सत्वस्मात् प्रयः प्रियतरम् । 

कथम् ९ यत् यस्मात् श्रयम् अता अात्तत््वम् अन्तरतर' सन्रिक्षरम् 

प्राणादिभ्यः सव्वभ्यः--सनत्रिक्षष्टप्व' हि प्रियलच्तुः। मयः कित् 

साधकः अन्यं पुचादिकं प्रिय व्रूवाण जन ब्रूयात् कथयेत् प्रियः त 

रोत्स्य प्राणसंरोधः विनाश' यास्यति दति ईश्वरः वक्तु समथः । 

कथम् ? तदैव स्यात् प्राणसंरोघम् एव यायात् ! रवं सति किं कत्तं- 

व्यम् ९ भत्ान' परम्राव्ानम् एव प्रियम् उपासोत। सयः कञ्चित् 

साधकः श्राल्ानः परमान्ानम् एव प्रियम् उपास्ते, न पुनः भरस्य 

साधकस्य प्रियः प्रमायुकः सरणश) नन भवति। 
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३१। -यत् सपरान्नानि मेधया तपसाऽजनयत् ` 
पिता। एकमस्य साधारण दे देवानभाजयत् । चौण्या- 
त्मनेऽकुरूत पशुभ्यएका' प्रायच्छत्! तस्मिन् सत्यै प्रति- 
शिल यच्च प्राणति यच्च न। कस्मात् तानि न क्षौयन्ते 
ऽदमानानि सव्वदा। योवे तामिति" वैद सोऽन्न- 
मनि प्रतीक्षेन। स देवानपि गच्छति स जश्जमुपजौव- 

, तोति श्रोकाः। 1 

यत् सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत् पितेति, 

मेधया हि तपसा ऽजनयत् पिवेकमस्य साधारणमितीौदः- 
मेवाख तत् साघारणमत्र यदिदमयतै। स व एतदु- 

२१। काथकारणामकमिद' सम्म" जगत् भोक्तभोग्यरूपमुपा- 

स्तिविषयत्वो नो पस्थाप्यते यदिति । पिता प्रजापतिः मेधया प्रन्नया 

विज्ञानेन तपसा कश्मणा क्रियाशक्तयः च सपर भन्नानि यत् प्रजनयत्, 

तत् प्रकाणशयिष्याम इति वाक्यरषः। अस्य सप्तधा विभक्तस्य त्रस्य 

एक साधारणं सर्व्मप्राणिसाधारणम्, इ भग्र देवान् स अभाजयत्, 

तौशणि मनोवाकप्राणरूपाणि (७११) भव्रानि भासने भक्ुस्त, 
एकम् श्रत्र' पशुभ्यः प्रायच्छत् । यत् चप्रागितियत् चन प्राणिति 

सव्य तत् तस्मिन् पश्चन् प्रतिष्ठितम् । कस्मात् तानि न्रानि सववेदा 

्रदयमानानिनन्लोयन्त१ यो वै ताम् भक्तितिम् भत्तयकारण' षेद 

स प्रतोकैन सुखेन अत्रम् अत्ति, स ऊनव्नेम् भगत उपजोवति, स 
देवान् भरपि गच्छति--कायमनोवाक्चेष्टया प्रन्नानेन च भोक्लुतया 

नित्यकालस्ितैरश्रानामप्यच्तयलमिति प्रञ्रस्योत्तरम् । इति श्लोकाः । 

फषां श्लोकानां व्याख्यानं खयं ब्राह्यखे विदधाति पादशो श्डदोतवा 

यदिति। 
। ^“यत् सपाद्रानि मेषया तपसाऽलगबत् विक्त इति । ` 
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„पातेः व्यावर्तेते भिर ई छेते । दैवान- 
` --भाजयदिति इतश्च प्र इतश्च कं तेभ्यो शुद्रति च प्रलु- ` 
 श्रत्यथो भाहरदंशपोशंमासाविति। तस्मान्ने्टियाज्ञुक 

स्यात् पशभ्य एका प्रायच्छदिति तत् पयः । पयोष्धेवाये 
मनुष्याश्च पशवैखोपजोवन्ति तस्मात् कुमार जात घ्रत 
वेवाय प्रतिलेश्यन्ति स्तन" वानुधापयन्यथ वत्स' जात- 

(मेधया हि तपसाः- हि प्रसिचे-- “जाया मे स्यात् (८१६) श्त्या-ः 

दिना प्रसखिद्ोऽर्थोऽव्र प्रकाशित इति भाष्यकारः। 
“एकमस्य साधारश्चम्” 

यत् इदम् भयते प्राणिभिः तत् इदम् भस्य सप्तधा विभक्षश्य भत्रस्य 

साधारणम् भन्नम्। सयः एतत् साधारणम् भन्रम् उपास्ते भजते 

भामार्थम्, न स पामनः पापात् व्यावत्तते। कथम् ? हि यस्मात् 

एतत् साधारणम् भत्र मिखम्-- सर्वेषां खम् ; सतएवान्येभ्योऽविभन्य 

स्वय भोजने श्रुतिस्मृतिषु निन्दा अुयते। 
“हं दे वागभालयत्" इति। 

कैदे तं च प्रतं च-इतम् म्नौ हवनम्, प्रत" इत्वा वशिकरख' 

भूतयन्रार्थम्। तत् भ्व देवेभ्यः शुष्रति, प्रजुद्रति ततो बलि' हरन्ति 
च। भथ श्रपरे भरष्ुः--हे भत्रे दश्पौगमासी इति। दशपौणुमास- 

योरत्रत्ेऽपि साधारशेनेवेकान्रे न मगुष्याञखच पशव यस्मात् जोवम्ति-- 

वष्मात् म इष्टियालुकः ख्यात् केवस' कामनयेव यजनग्ोलो न स्यात्- 

 सालात्सम्बन्धेन इवन' प्रणश्च वार्तव्यमिति भावः, अन्यथा यन्न 
` शिष्टा्ित्व' न सभ्भवेत् । 

“पषष्य एक प्रायच्छत्" इति। 

क्रि तत् ! तत् पयः। कथः पय एवात्र" तत्कारणमाइ--मरुष्याः च 
पश्चवः च भग्ने पयः हि एव ख्पजोवन्ति। तस्मात् जात' कुमार 

मनुष्यतनयम् पग्र इत' प्रतिकलेडयन्ति, स्तन" वा भगुधापयन्ति) भथ 
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 माइरढशाद इति तस्िन् सब ४ प्रतिहतम् । 
 प्राखिति यञ्च भति पयसि रौद सव्वं प्रतिष्ठित : यच. ` 

प्राणिति यश्च न। तदादिदमाहः संबत्संर' पवक 

लुषठदप पुनर्मल्यं जयतीति न तथा विद्याद्यदशरेव लुशोति ` 

तदहः पुनर्म॑त्यमपजयवयेवं विदान्त् स सर्व्व हि देवेभ्यो . 

$न्नायं प्रयच्छति । कश्मात्तानि न च्ौयन्तेऽदयमानानि 

सर्वदेति पुरुषो वा भक्तितिः स हौदमन्न पुनः पुनजन- 
यते। योव तामल्लिति वदेति पुरुषो वा अच्चितिः 
स हौटमन्न' धिया धिया जनयते कम्यभियदेतन्न कुय्धात् 
चीयते ह सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति सुख! प्रतोक' सुखेभे- 
लेतस्य देवानपि गच्छति स ऊन्न॑सुपजीवतौति प्रशंसा । 
वर, ३।५।१।२ । 

पशपक्चे -जातः वत्सम् भाइ; जनाः-अदवण्ादः इति नाद्यापि ढणम् 

अस्ति भतिवालः दइति। 
“तस्िन् सत्वे प्रतिषिलि यद्व माखिति यद नः इति - 

यत् च प्रारिति यत् चन प्राणिति तत् सब्वै' पयसि रससामान्यात् 

पन्नं प्रतिष्ठितम् । यत् ब्राह्मणाम्तरेण दम् भाहइः-संवत्सर 

पयसा जुद्धत् पुनः खल्युम् भ्रपजयति दशति) न तत् तथा विद्यात् । 

कथम् १ यत् षष्टः एव जुहोति तत् भष; पुनः खत्युम् भपजयति 
दूति एव' विदान् सव्यै--सव्मला--भवति। हि यस्मात् देषेभ्बः ` 
सर्व्व॑भ्यः स भव्राद्यं प्रयच्छति, एवं डि सब्देटेवमयो मवति सः । 

“कश्मास् तानि न चौोयन्ते षद्यमानानि सवेदा इति- 

पुरषः वै भ्रक्ितिः तब्रामा। सडहिष्दम् अन्न सप्तविधः पुनः पुनः. 

जनयते । एतत् पुनः स्लोकपाटव्याख्यया प्रतिपादवयति- `. 

“यो. व तासदिति. वेद" इति। | 
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इरे। स एष संवत्सरः प्रजाप्रतिः षोड़शकल- 
स्तस्य राचय एव प्श्दशकला घ्र वास्य षोड़शी कला स 
रा्िभिरेवा च पय्यतेऽप च चौयते सोऽमावास्यां राति 
तेतया षोडश्या कलया सव्वमिदं प्राणभ्रदनुप्रविश्च ततः 
प्रातज(यते तस्मादेता रावं पाण््तः पाणं न बिच्छि- 
न्दादपि कछकलासस्येतस्या एव देवताया अपचिच्ये । 

पुरुषः वे अक्तितिः । सदडधिद्दम् अत्रं सप्तविधः धिया धिया तव्. 

कालभाविन्या प्रज्ञया कमभि: च-मनःकायचे्िटः-- जनयते उत्मा- 

दयति, यत् यदि वा एतत् श्र्र' न कुत्, क्षौयते पनः तत् । 
| “सौऽन्नमत्ति प्रतौकेन" इति। 

प्रतौक" सुख" प्रतोकेन सुखेन इति एतत् श्रग्रभोजन' भवलि--भोक्घव 

भवति न भोजनमिति भावः। 

“स दवानपि गच्छति स ऊजंमुपजौवति'' 

दूति प्रणंसा-नापूव्या्ं इति भाष्यकारः, व्टेवभावः प्राप्रोति पिवति 

चातम्” इति ओोमह्वास्करानन्दः। विषयविषयिसम्बन्धपरमिदः 

ब्राह्मण मिव्याघुनिकाः । 

२२। पाकस्य कण्ण फलानि सप्तात्रानि। मनःप्राणः{ विन्ते 

द्दियैः पञ्चभिः पांक्षत्वं (८।१२) सिष्ठयमति। तत्र मनोवाकूप्राणरूपा- 

यत्रान्या कनेऽकुसत (७।११) दइव्युक्त' विप्तकर्मणो नोक्तं तै उच्येते स 

एष श्ति। सएष संवत्सरः अरन्नामा प्रजापतिः षोडशकलः षोडश- 

कलाः अवयवाः यस्यसः। तस्य संवत्सरस्य रात्रयः अरहोराबाणि- 

तिथय इत्यधेः-पञ्चदश्कलाः । भस्य षोडशो कलाध्वा नित्या एव। 
स राचिभिः तिथिभिः एव भापयते च शक्तं पक्ते, भपक्षौयते च कष्णे 

-यक्चै । अमावाच्यां राजरिम् भमावस्यावां राजौ एतया षोडश्या भ् वया 
कलया स दृट्" स्मै" प्राणशत् प्राणिजातम् भनुप्रविश्य तत; प्रातः 

| जायते हितोयया कलया संयुक्णः। तस्मात् एतां राजम् एतस्यां रातौ 



११११)  विदयावह्लो । ` एवय 

यो षै संवत्सरः पृजापरतिः षीड़शकलोऽयमेव सं 
योऽयमेवं वित् पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदशकला अात्मैषास्य 
सोडभशौ कला स वित्तेनैवा च पुथ्यसैऽप च चौयते तदेत- ` 

स वि + 0 | 

ब्रभ्यं यदयमात्मा पृथिवित्तं तस्मायदयपि सव्वज्यानि 

जीयत भरात्मना चेच्जौवति पुधिनागादिलयेबाहः । 
ह; २।५।१४।१५ । 

३३ । अथातो व्रतमौ मासा पृजापतिषं कर्माणि 
सरू तानि रुष्टन्यन्योन्येनास्पद्धन्त बदिष्याम्यडह मिति 
वाग्दधं ईत्ताम्यहमिति चचुः ग्रोष्याम्बषमिति गरोब- 

अमावस्यायां ककनलासस्य वधाष्स्य भपि प्राणतः प्राणं न विच्छिन्द्यात् 

कुतोऽन्यस्य । कथम् १ एतस्याः देवतायाः सोमस्य भपचिलत्यै पूजां 

भवतोयमदिंसा। 

यः वे स परोक्तः संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः, ध्यम् शव 

परोक्तः । योऽयम् एवंवित् पुरुषः भस्य वित्तम् एव पञ्चदश कलाः, 

भासा देहः कश्मकारणम् एव भरस्य षोड्यो कला प्र वश्यानोया । स 

पुरुषः वित्तेन एव भ्रापूयमे च भअपक्तोयते च । यदय' योऽयम् भाला 
देहः, तदेतत् नभ्यं -नाभिः चक्रपिण्डिका ततृखानोयम् ; वित्तं 

प्रधिः नेमिः। तस्मात् यदपि सर््ज्यानि' सष्यैखहानिर्यथा स्वात् 
तथा जोयते होयते, भामना देहेन चेत् जोवति प्रधिना होन; नाभिः 
दव भगात् ताहगवखाम् श्रापत् इति एव भरा: जनाश्च । 

२३। वाष्मनःप्राणोपासनेन गतिसुक्घा (११।२२) पेषु कञ्िदहि- 

शेषोऽप्यस्ति न वेति विचायते भयात इति । प्रय रतः भ्रतोऽनन्तरम् 

एतस्य उपासनस्य मोमांसा उपासनकद्मविचारणा--एषां प्राणानां 

क कर व्रतलेन धारयितव्यमिति `मौमांसा प्रवर्ततै। प्रजापतिः 
किल क्माणि-- कार्यानि हितानि करणानि वागादौनि--सद्ध 

९१ | 
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 मैवमन्यानि कमणि यथाकर्म तानि ख्यः -मोभूल्यो 
पथमे तान्याप्रोत्तान्याप्ता खलुरवासुन्षत् तस््माच्छाम्यलेव 
वाक् श्राम्यति चकतुः ्रास्यति घ्रोवसधेममेव नाप्रोयोऽय 
मध्यमः पाणस्तानि न्नातु दधिरे, अवंवेनःश्ेष्टोयः 
सञ्चर छथासञ्चरषछ्य न व्ययते न रिष्यति हन्तास्यैव 
सव्वं रूपमसामेति त एतस्यैव सव्वं रूपमभवप्म्तम््ादत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन इ वाव तत्कुलमाचचत 
यश्रिन् कुले भवति य णवंवद्य उ इडटविदा स्यत 
ऽनु शुष्य देवान्ततो खियत इत्यध्यात्मम् । 

ख्ष्टवान् | खुष्टानि तानि अन्योन्येन रस्यन्त स्प्रहां चक्नु;¡ अहंवदि- 

ष्यामि दरति वाग. दध तवतो निन्बन्धं छतवतो, अहम् $त्तामि इत्ते 

पश्यामि-- भविष्यत् सामोप्ये वत्तंमाना--इति चन्त, रदः गोषयामि 

दति श्रोचम् | एवम् भन्धानि कश्डाणि करणानि यःक खख- 

कश्मानुसारे स्यां चक्रुः । सख्युः सरमः यरमरूपौ भूत्वा तानि उपयेमे 

सन्जञग्राह, तानि भ्राप्रोत् व्याप्तवान्, श्राघ्ठा तानि भवराङुन्धत् `:उरदध- 

वान् । तस्मास् कारणात् वाक् म्यति एव, चक्षुः याम्या. गोत्र 

खाम्यति। अथ योऽय मध्यमः प्राणः इमम् एव सल्युः न घ्राप्रोत्। 

तानि करणानि तः न्नातुं दधिरे ्तवन्ति मनश्चक्रुः। श्रयः वै नः 

श्रस्माक मध्ये सष्ठ; यः सञ्चरन् यः भसश्चरन् च न व्यथते, न रिष्यति 

सोयते। दन्त--वाक्यारश्भे इदानीं स्यं वयम् श्रस्यव प्राणस्य 

खूपम् माम प्रतिपद्य इति निधिव्य ते सर्व्वं एतस्य एव प्राणस्य 

रूपम् अभवन् । यस्मात् तेप्राग्यासताम् अ्राप्ुवन् तस्मात् एते चन्तुरा- 

दयः प्राणा इति एतेन प्राणेन श्राख्यायन्ते। यः एवं वेद इद्द्ियाणां 

प्राणामतां जानाति, तैन ड बाव तन एव विदुषा तत् कुलम् भ्रावक्तते 

प्रथितं भवति। यःउष्यः पुन; एदविदा विदुषा स्पते प्रतिपन्तो 
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अथाधिदैवतम् । लिष्यामेवाहमिलयमिर्दपे तप्- 
सखयामाहमिलयादिदयोभास्यामाह्मिति चन्द्रमा एवमन्या 

देवता यथादेवत स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राशपएव- 
मेतासां देवतानां वायुर्म्बोचन्ति दन्या देवता न वायुः 

सेघाऽनस्तमिता देवता यदायुः । 

अधेष श्चोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यवच 

गच्छतोति प्रणादा एष उदेति प्राणेऽसलमेति तन्देवा्च- 

क्रिरे धम्म स एवाय सउ पव दति यदा एतेऽमुर््धि- 
यन्त॒ तदेवाप्ययय कुव्वन्ति। तस्पादेकमेव व्रत' चरेत् 
प्राण्वादेवायान्याच्च नेन्मा पापा खलयुराप्रवदिति यदा 
चरेत् समा पिपयिषित्तेनो एतस्य देवतायै सायुज्यं सलो- 
कतां जयति। 

ह, २।५।२ १-२२ । 

भवति, स पुनः अ्रनुश्ष्य शोष" गत्वा भ्रन्ततः अन्ते स्ियते। इति 

अघ्यामम् । 

अथ अधिदैवतम् । श्रद्' ज्वलिष्यामि इति अग्निः दधृं धनवान्, 
अद" तप्सप्रासि इति आदित्यः, अद भास्यामि दति चन्द्रमाः, एवम् 

अन्याः देवताः यथादैवतः स्वस्रटेवतलानुसारेण स्पदां चक्रुः, एषां 

प्राणानां यथा मध्यमः प्राणः, एवम् एतासां देवतानां वायुः । कथम् १ 

प्रन्धा; देवताः स्लोचन्ति भ्रस्तं यन्तिन वायुः स्लोचति। यदायुः 

योऽसौ बायुः सा एषा देवता अ्रनस्तमिता । 

थ एतदर्यप्रकाशकः एष श्लोकः मवति--“यतश्चोरेति सूर्योऽस्तं 

यतर च गच्छति इति- प्राणात् वा एष सव्यः उदेति प्राणे अस्तम् 

एति । “त॑ हेवाघक्रिरे घनम् स एवाय स उ शठः इति- प्राणात् 
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२४ । अथ हनं कोलः कौषौ तकेयः पप्रच्छ यान्न- 
वल्क ति . होवाच यदेव साक्तादपरोल्लाद्रह्म य भात्मा 
सर्व्वान्तरस' मे व्याचच्छ लेष त॒ भात्मा सर्व्वान्तरः। 
कतमो यान्नवल्का सव्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं 
उदयः प्राणे भसतगमनम् शरत्येव' धम देवाः चक्तिरे क्रतवन्तः। स 

वादय स उ खः" यदा यस्मात् पुनः भसुद्दिं भमुखिन् काले एतं 

वागादयः अन्न्यादयस्च तत् एव प्राणत्रत' वायुत्रतः च भद्यश्रपि भधि- 

यन्त क्ुव्यैन्ति अनुवन्तन्ते, श्वः च । यमत् खाप्रकाले प्राणम् एव चक्षु 

रादयः यन्ति गच्छन्ति प्रबोधकाले प्राणादेव पुनराविभंवन्ति, वायुमेव 

अग्न्यादयः प्रविशन्ति पुनराविभ्गवकाक्ते वायोरेव प्रादुभवन्ति, तसात् 

एकम् एव त्रत" चरेत् । किन्तत् ? प्रारयात् च प्राणव्यापार' कुखात् 

च, अपान्यात् च अरपानव्यापार' च कुयात् कथम्? मामां 

पासा खलुः ्राघरुयात् रति नेत् भयवषशात्--“नेच्छन्दः परिभये” । 

यदि पुनः चरेत् व्रतः तदा समापिपयिषेत् समाप्यितुमिच्छत्- 

प्राणादिपरिद्ारा्थेम् ; रेडिकजोवनस्य चिरजौविताकाह्गया भअदेध- 

लत्। किं त्रतफलम् ? तेन उ पुनः व्रतेन एतस्यै देवताये सस्या: 

प्राणदेवतायाः सायुज्य' सयुग्भावम् एकामल' सलोकतां स्म{नलोक- 

ताम् एकस्थानत्वं जयति प्राप्रोति। 

२४। स्ध्यैविधेषणावन्नंनमेव ब्रह्मणि खस्ितेरुपाय इति तदेव 

वक्ति भ्रथेति। भध भनन्तरम् एनम् जनकषमागत, यान्नवलक' 

कौषीतकेयः कुषोतकस्यापत्यम् कष्टोलः पप्र्छ पष्टवान्। हे यान्न 

वर्का दति सम्बोध्य पुनः स उवाच-यत् एव ब्रह्म साक्तात् भष्यव- 

हितम् भपरोक्षात् परोक्वाभावात् भमौणमिति यावत्, यः सवभा 

ग्तरः भामात मे व्याचच्छ इति। उषस्तप्रग्नो्तरानुरूपम् (५।१२) 
एषाषह--एष ते तव भामा सव्यनन्तरः। भातशव्दस्य संशयास्पद- 

लात् कोलः पुनराह--रहे यान्नपस्कया, कतमः सव्यग्तरः। यान्र- 
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मोह जरं खल्युमलेति। एतं वै तमाद्मानः विदित्वा 

ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च विरेषणायाश्च लोकेषणायाञच 

्ुल्याय अथ भि्ताचव्ध' चरन्ति याश्चैव पुचैषण सा 

वित्तेषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे शेते एषणे एव 

मवतः। तद्माद्ाह्मशः पाण्डित्यं निव्विद्य बाल्येन 

तिष्ठासेत् ! बाल्यञ्च पार्डित्यञ्च निच्विदयाय मुनिरमी- 

नच्च मोनच्च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः कैन स्यादोन 

स्ात्तनदश एवातोऽन्यदात्त ततो कहोलः कोषौ तक्ेय 

उपरराम । ठ, ४।५।१ । 

वलकयश्राह-श्र्नायापिपासे चुततष्ये भोक' मोष्टं जराम् पत्येति 

अतिक्रम्य वर्चत । एवं तै तम् भावान विदित्वा ब्राह्मणाः युत्रेष्णयाः 

च~ पुत्र प्रति एषणा इच्छा दारसंग्रहः तस्मात्--विन्तेषणायाः 

गवारिसेंग्रदात् ; लोकेषगायाः-देवलोकादिप्राघ्यभिलाषात् व्युल्ाय 

परो लेन उलयानं कत्वा भय भिक्ताचयं भिक्लाथं चरणं यत् तत् चरन्ति 

आचरन्ति) पुत्रेण च वित्तेन च लोकप्राधिभेवति, पलः उच्यते-- 

याहि एव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा । लोको हि सम्परसत नाधिक्रियते, 

अत उच्यते या हि विषणा सा शलोकंषणा। एवमेषणानाभेकल्वेऽपि 

पचवित्ताभ्यां लोकः साध्य दति तेद स्लोक्तत्य उश्यते-उमे हि एते. 

एषणे भवतः । यस्मात् एषणापरिहारेण  मिक्ताचसचरणमेवाचारः, 

तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्य" वेदाम्ततात्पवधावधारणं निव्विख निःशेषेण 

विदित्वा “बुधो बालकवत् क्रोडेत्” इति न्धायात् बाष्येन भप्रौोद्लादि- 

वालमावेन तिष्ठासेत् स्थातुम् श्डेत् । बाश्थं च पाण्डित्य' च जिव्विषय 

निःशेषेण विदित्वा सुनि: सननभल; भवति । अरमौनम्- भासनच्नाना- 

विष्करणः पार्डित्य', मौनम्--भात्मन्चानानाविष्करण' बाख्य' तदुभय 

निन्द्य निःशेषेण विदित्वा भध ब्राह्मणः ब्रह्मविद् भवति। स 
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३१५। सवा एष महानज मात्मा योऽय" विन्नान- 
मयः प्राशेषु य एषोऽन्तषदय आकाशस्तद्िञ्छेते सर्व्वस्य 
वभौ सव्वेस्ेशानः सव्वैस्याधिपरतिः स न साधुना कमणा 
भूयान्नो एवासाधुना कनोयान् । एष सव्वेश्वर एष 

भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुबिधर्ण एषां लोका- 
नामसम्भेद्ाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 

यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा सुनि 
भवति । एतमेव प्र्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति। 
एतच्च स्म वे तत् पव्वं विदहाछसः प्रजां न कामयन्ते किं 

ब्राह्मणः केन स्यात् ? येन उपायेन स्यात् तेन ईदृशः एतल्लत्तण- 

क्रान्तः बालभावापब्रः--"तिष्ठासेत्' इति उक्तिबलात्--(२।४।५०)- 

एवस्यात् । श्रत; ब्राह्मण्यात् अन्यत् एषणारूपम् अत्तं दुःखकारणम् । 

ततः कहोलः कौषौतकेयः उपरराम प्रग्रान्तरात् निहन्तोऽभवत् 

प्रतिवुखः। 

२५। यदुक्त तदेव विगषोक्तया द्रट्यति सवा एष इति । य 

अय" विज्ञानमयः सन् प्राणेषु, यः एष अन्तद् दये आकाशः सन् तान् 

राका येते तिष्ठति, स एष महान् अजः, सञ्चैस्य वभो वभे सथाप- 

यिता, स्वस्य ईशानः ईशिता, सव्यस्य अधिपतिः दधिष्टाय पाल- 

चिता, न स साधुना सुखदानरूपविहितकस्यणा भूग्रान् महत्तरः, न 

एवन च असाधुना दुःखदानरूपाविहितकश्मणा कनोयान् अल्पतर: । 
कथम् १? एष सर्व्खरः सर्व्वेषां नियन्ता कम्यानुयायिसखदूःख विधानेन, 

एष भ्रूताधिपतिः भूतानां सुखदुःख विधानेन पानयिता अन्यया तघा- 

सुच््ेद एव स्यात्, एष भ्रूतपालः भूतानां पोषयिता एषां लोकानाम् 

असम्भेदाय अ्रभङ्गाय एष विधग्णः सेतुः मेदनिवारणः। तम् एतं परमा- 

त्मान' वेदानुवचनेन नित्यखाध्यायेन ब्राद्मण्णः विविदिषन्ति षेदितुम् 
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प्रजया करिष्यामः! येषां नोऽयमात्माऽय' लोक इति 

ते हस्म पेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
वयुत्याय भिक्ताचय्ये' चरन्ति या दयेव पुवेषणा सा वित्त 
घणा या वित्तेषणा सा नाकंषगाम दधते एषे एव 

भवतः । स एष मति नेलयाव्याऽण््यो न हि श्द्धातें 

ऽशौय्यो न {हइ भौय्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितोन 
व्यथते न रिप्यव्येवमु देवते न तरत इति । अतः पाप- 

मकरवसिल्यतः कल्याणमकरवसमिल्यभे उ देवेष एते 
तरति नन' क्तात तपरतः। 

इच्छन्ति। न केबन' खाध्यायेन किन्ति यज्ञेन, दानेन, भ्रनाशकैन 
घातुहषम्यानुत्पाद कंन तपसा एत' परमात्मान' विदिता मुनिः मनन- 

शन्त; भवःत। एवः परमात्ानम् एव लीकम् सखधाम इच्छन्तः प्रत्रा- 

जिनः प्रत्रजन्ति। एतत् एतस्मात् कारणात्--ह वै किल- पञ्च 
विद्ांसः--येषां नः अस्माकम् भ्रयम् भात्मा श्रय लोकः ते वय' प्रजया 

किं करिष्यामः इति प्रजां न कामयन्तेस्म। ते किल पुतचरैषणायाः इत्या- 

दिकाया; च व्युल्याय भिन्नावय्यं चरन्तिस्म। या हि एव पुतेषणासा 
वित्तेषणा, था हि वित्तघणा सा लोकंषणा, उभे हि एते एषणे भवतः । 

सएष इत्यारभ्य न रिष्यतोत्यन्तं प्च व्याख्यातम् ( २।२२[१४८ ष्, ) । 

एतं--नेति नेतौत्यादिना निद्ारितामविदम्- एते पापकल्याणे न 

तरतः न प्र्रुतः इति, रतः भस्मरद्धतोः पापम् अकरवम्--भरावमवित्त- 

लाभात् पूञ्धम्-इति अतः अस्मात् हेतोः, कल्याणः शभः पुखयम् 

अकरवम्--्रातवित्तलाभात् पूव्वम्- इति उभे उ पुनः एते पाप- 

कच्याशे एष श्रातरवित् तरति तच्जनितदषेविषादौ जहाति अभिमाना- 

भावात्, न एनं छताक्षते कतच्च अ्रकतच्च-- प्राकवित्तलाभात् पृयम्-- 

तपतः सन्ताप' जनयतः.--सम््रति । “न ज्िप्यते क्धणा पापकेन 



व्य किदाग्तसमन्वयः। (श्न्मच) 

 तदेतदटचाभ्युक्तमेल निलयो महिमा ब्राह्मणस्य न वदधते 
कंक्यणा नो कनौयान् तस्यैव स्यात् पदवित्तं विदित्वा 
न लिप्यते कञ्मणा पापकेनेति । तस्म्मादेवंविच्छान्तो 
दान उपरतस्तितिच्तः समाहितो भृत्वाऽऽत्मन्यं वात्मानं 
पश्चति सर्व्वमात्मान' पश्यति नैन' पाप्मा तरति सव्य 
पाप्मानः तरति नैन' पाप्मा तपति सव्व पाप्मान 
तपति, विपापो विरजो षिविकित्सो ब्राह्मणो भवल्येष 

ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच यान्नवल्काः सोऽदइ' भग- 
वते विदेहान् ददामि माञ्चापि सह दास्यायेति! 

` दत्यनेनाकविच्चलाभादनन्तर' पापकेपाभावस्योक्तत्वात् भूतवर्तमाना- 

प्रयोगाच्च लभ्यत एषोऽ; । 

तदेतत् ब्राद्मशेनोक्षम् ऋना मन्तेण पभ्युक्तम् प्रकाशितम् | ब्राह्म 

णस्य तश्चविदः एष नित्यः सायो महिमा कथम् १ थलोऽसौ 

„ कशा न वैते न कनोयान् भवति-वालवदभिमानविरहितत्वात्। 
तस्य मह्िखरः एव पदवत् ख्वरूपके्षा भवति। तः महिमनः 

विदित्वा पापक्षेन पराम विच्छ दसाधकेन कन्धणा न लिप्यते ५।ति। 

तस्मात् कारणात् पापकश्चणा लेपो न भवैदिति हेतोः एवंवित् 

शान्तः-- वाच्च द्दरियव्यापारतः उपशान्तः, दान्तः-भन्तःकरणटष्णात, 

नित्त, उपरतः -सव्वैषणाविनिर्युक्ः, तितिन्तुः--दन्दसद्िष्णुः, 

समाहितः--एकाग्रचित्तः भराकनि एव भासमानः परामान पश्यति, 

सन्वे'- व्थापित्वेन निखिलामभूतम्--भावान' परातनः यश्यति। 

सय एव पश्यति तम् एन्" न पापा तरति नाप्नोति, स एष सब्प 

पाप्मान तरति भरतिक्रामति, एनः पाप्मा न तपति न दष्टति, सब्धै' 
पाप्मान" स एष तपति दशति । एव' विपापः पापविसुक्तः, विरजः 
विगतकामः, विचिकित्सः दिन्वसंश्यः ब्राह्मणो भवति। श्येन 



^. वियावह्ली ।: "४८९ 
सवा एष महानज अात्माऽन्नादौो वसुदानो विन्दते 

चमु य एं उद । 

सवा एष महानज आत्माःजरोऽमराऽषता,भयो 

ब्रह्माभय' ब ब्रह्मयाभय हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद् । 

ठ, &।8।२२- २५ । ` 

२६ \ चथा: प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्म 
चब्धमुषुदवा मनुष्या असुरा उषित्वा व्रह्मचय्यं वा अचु- 
॥ 1 (3 ( 

्रवोतु नो भवानिति तभ्यो हेतदक्तरसुवाच ददति 

स्थात्तनेटश एव» इत्येतद् ताप्यनुवत्तते-गाररघ्यादन' बनात् प्रत्र 
जनम्, गाररख्यास्वो कारेण परित्रजनात् सखरूपै स्थित्यनन्लर' मार्थं 

शके तथा दर्शनादुपायस्याने कः{्तिकलत्म् । ह स्म्बार् , एष रद्यनीकः 

- व्रह्ौव नोक; ब्रह्मणि स्थितिः इति याद्वल्कय उवाच । स जनकः 

आह--स्)ऽदह्' जनकः; भगवते विदटेदान् मम राज्यः दट्एसि, तेन 

राज्येन सह मां च श्रपि दास्याय दासकन्यमणे ददामि इति। 

सवा एष मद्तान् अजः भ्राता अन्नाद; अन्नानां भूतमाचाणाम् 

अत्ता संदत्ती, वसुदानः वसूनां धनानां दाता। यः एव एव॑गुण्- 

सभ्यन्न' तम् आत्मान वेद स वसु घनादि विन्दते लभते। 

सवारएष मदान् सन्वान्तभौीवकः श्रजरः अ्रमरः भरतः ्रभवः; 

आता ब्रह्म अभयः भयगून्यम् पएव। छ यस्मात् ब्रह्म म्रभय, 

तस्मात् यः एव- ब्रह्म अभयम् इति- वेद देल्िस ब्रह्म भवति 

तद्ुणो भयशून्यः भवति--श्रह्म वैद द्रद्यैव भवतिः इति ओौतन्यायात् । 

३६1 दस्ादि साघनचयशुखते चया इति। दैवाः मनुष्या, 

भसुखाः चयः निसंद्यक्राः प्रजापल्याः प्रजाप्रतेर्पत्यानि प्रजापतौ 

पितरि शिष्यतेन ब्रद्मचच्धम् ऊषुः उवितवन्तः । ब्रह्मचयम् उधिता 

देवा; ऊनु; उक्तवन्तः--भवान् नः ग्रस्मभ्यं नयौतु कथयतु श्रमु्पसन- 

६२ | 



४९० ॥ ` बैदान्तसमनम्बयः। [ शण्मज। 

व्यञ्चासिष्टा इति व्यन्नासिष्रेति शोचुर्दाम्यतेति न 

भ्राल्येल्योमिति होवाच व्यन्नासिषटेति। 

अथ हेन' मनुष्या कचुत्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदचरमुवाच ददति व्यन्नासिष्टारं इति व्यन्नासिषठेति 
होचुदं्तेति न आल्येल्योमिति होवाच व्यन्नासिषटेति । 

अथ डेनमसुरा ऊचुत्रवौतु नो भवानिति तेभ्यो 
डेतदेवाच्षरसुवाच ट् इति व्यन्नाःसिष्टारं इति व्यज्नासि- 

सेति होचुदंयध्वमिति न आव्येल्योमिति होवाच वान्ना- 
सिष्टेति, तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयिनदंदद 
दूति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्तय्शिक्तेदम दानं 
दयामिति । १{-२। 

मितिगेषः। तेभ्यः देबेभ्भः-दः इति ्रत्षरम् उवाच) उक्तातान् | 

पप्रच्छ पिता--व्यन्नासिष्ट-कि इति। ते ऊचुः- व्यन्नासिप्यः इति। 

कि विन्नातवन्त इति प्रष्टास्तं अचुः-- दाम्यत दान्ताः भवत इतिनः 

अस्मान् अलय कथयसि दइति। भ्रम् इति पुनः प्रजापतिः रः.व- 

व्यन्नास्ष्ट इति । 

अध श्रनन्तरम् एन' प्रजापति" मनुष्याः ऊचुः--त्रवोतु नः भवान् 

द्ति। स तेभ्यः पुनः दः इति एतत् एव अरक्तरम् उवाच। उक्ता 

प्रपच्छ-- व्यन्नासिष्ट इति। ते ऊचुः--व्यक्नासिष्म इति। दत्त 

दाननिरता भवत इतिनः भ्रय। स प॒नरुवाच-भोमिति व्यन्ना- 

सिषट इति। 

अथ अनन्तरम् एन प्रजापतिम् असुराः जचुः-- त्रवोतु नः भवान् 

दइति। स तेभ्यः पुनः दः दति एतत् एव अन्तरम् उवाच । उक्ता 

प्रपच्छ--व्यश्नासिष्ट इति । ते पुनः ऊचुः--व्यक्नासिष्ट इति दयष्व 

द्यां कुरुत ष्तिनःज्राय। स पुनः ग्रोमिति उवाच--व्यश्नासिष्ट 



1. विवी ४९१. | 
एष प्रजापति्ुदयमे तदु ब्रह्मैतत् सव्व तदेतत्व्यच- 

रर हृदयमिति इ इलेकमच्रमभिहरन्यस्मे खाश्चान्ये 
चय णए्वंबेद ट दइलेकमन्तर ददलस्मै खाश्चान्यं च 
य एवं बैद यभमिेकमच्षरमेति खगे लोकः य एवं 
वेद । १। 

तदे तदेतदेव तदास सल्यमेव स॒ यो डेतन््महदा्तः 

प्रथमज' बैद स्यं ब्रह्मेति जयती मांक्ञोकान् जित इनन्व- 
सावसदय एवमेत' महद्यक्ञ' प्रथमजः वेद स्यं ब्रह्मेति 

सत्य देव ब्रह्म । १। 

ईति । तत् तस्मात् एतत् एतस्मात् एव कारणात् स्तनयिलुः मेघ- 

गज्निंत' दटद इति दाम्यत दत्त दयध्वम् इति रषा दैवौवाक. भनु- 

वटति । तत् तस्मात् दमः दानः दयाम् इति एतत् चय' श्तेत् 
फन्तव्यत्वेन र्टह्लोयात्--दमेन जितेन्द्रियल' दानेन निर्लोभत्व दयया 
पुनरदहदिसत्वं सिद्धयति । टेवमानवदानवसुलभदान्तत्रलो भित्वहिखलत्व- 

साधारणानां जनानां चयमेवेकत्र साधनोयम्। १--२। 

यत् हृदटय' स एष प्रजापतिः, एतत् ब्रह्म, एतत् सब्यैम् । तत् 
तस्मात् सव्यामकल्वात् हृदयमिति एतत् अक्षरम् । ह इत्येकम् अच्तर 

यः एवं सत्यौ क' बैद श्रस्मै तद्दिदे खय' ज्ञातयः अन्ये च अ्रभिष्रन्ति 

बलिमिति रषः; । द इति एकम् अन्तरम्, यः एवं सर्व्वासकं वेद भसय 

स्वाः च ्रन्य च ददति । यम्-इन्-घातोः यम् इव्येतदुपम्- इत्येकम् 

अत्तर' यः एव॑ सव्वाकं वेद स खगे लोकम् एति ¦ १ । 

तत् छृदय' वा एव सत्यम्--“प्राणा वे सत्यम् (२।५०य)- प्राणः, 

नतु सच्च त्यच्च पञ्चाक्तरापन्या । एतत् सत्यम् एव तत् हदयम् राख 

बभूव। सयः एतत् महत् यन्य पूज्य" प्रथमजः प्रथमोत्पन्र' सत्य' 

--“सत्यस्य सत्यं" इति- ब्रह्म वेद इमान् लोकान् जयति, हि यस्मात् 



[श्न्मअ ४८२  षेदटान्तसमन्वयः [गी 

आप एवेदमग्रासुसा आप्रः सलयमख्जन्त सर्य 

ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिदवार्धस्ते दवाः सलयमेवो- 

पासते तदेतत् व्यक्षर सत्यमिति स इल्येकमक्चर तौले- 
कमत्तर यसिल्येकमन्नर' प्रथमोत्तमे अच्तर सत्य मध्यतो- 

ऽनृतं तदेतदखतमुभयतः सत्येन परिशदहौ त सत्यभूयमेव 

भवति नैनं विदासमन्धत हिनस्ति । 
तदत् तत् सखमसौ स आदित्यो यएष एतश्िन् 

मण्डर पुरषो यश्चायः दत्तिशेऽच्चन् पुरूषस्तादेतावन्यो- 
न्यद्धिम् प्रतिष्ठितौ रग्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्रागे 

सत्यम् एव ब्रह्म । तस्मात् जितः-इन्र~-एव अ्रसौ असत् तेन साधकेन 
यः सद्यं त्रद्धो ति एव' मदत् यन्न्" प्रधमज' वेद । १। 

द्द जगत् रगे रुष्ट्रादौ दपः एव श्रादुः- श्रध सरोचिः" 

(८1७) इि--पच््वाष्याकारेण, ताः भ्रापः सत्य प्राणम् --तस्मात् 

तत् प्रथमजम्--अ्खजन्त ; सत्य-प्रःणः-- व्रह्म व्यारूत जमत्, 

रह्म प्रजाप्रति' विराज, प्रजापतिः देवान् अ्रूजत! तदेवा" भ्षत्यम् 

एव व्याद्रःलजगति प्रकाशमान देवम् एव उपासने, त्त् एत् सत्यम् 

दति त्य्तरम् ! स इत्येकम् ग्र्रं, ति~-दकारानुनन्ध, खरूपादप्रच- 

वसनः इत एकम् अक्तरम्, यम् इति एकम् ब्रक्तरम्, प्रधरमात्तमे 

अरं सकादयकारौ सत्यस्, मध्यतः तकारः अनतः खल्मुरूपम् च्चभाव- 

रूपम् । तत् एतत् दद्धतम् उभयतः रूत्यन पररिष्छद्रौतस् । तत् 

सत्यभूव' सत्यजादुन्पम् एव भदति। एन मन्य ५न्५गिज विदांसम् 

श्रेत" कदाचित् प्रम्रादरोलयं न डदिनस्ति। 

तत् प्रसिधः यत्, तत् सत्यम् ; स ग्रसौ सत्यम् अआदिव्यः। एत- 

किम् वआ्रादधिवमण्ह्ने यः एष पुरुषः, यः च अयः दक्तिणे शरक्तन् 

सअच्िणि पुरषः, तौ एनी अन्योन्यस्िन् इन्दसरस्मिन्-श्रादित्वः 



रथममु्िन् स यदोत्क्रमिष्यन् भवति शुद्मेवेतन्म्मण्डल 

प्यति नेनमेते रष्मयः प्र्यायनिि। 

य एष एतद्सिन् मण्डलपुरुषस्तस्य भूरिति शिर 

एक शिरणकमेतदक्षर' भुव इति बाह्नदौ बाह डे 
एतै अन्तरे खरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे दे एते अन्तरे 

तस्योपनिषदहरिति इन्ति पाप्मान जहातिचय णवं 

वेद । 

योऽय दक्तिणेऽक्तन् पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक 

चाक्ञुपे पुरुषे चान्नुषः पुरुषः भ्रादिल्ये प्रतिष्ठितौ । कथः प्रतिष्ठितौ 

एष आदित्यः रषिभिः अरस्िन् चान्ुषे पुरुषे प्रतिष्ठितः अरयः चाक्षः 

पुरुषः प्राणे; अ्रमुखिन् ्रादिलत्ये प्रतिषठितः। स पुरुषः विज्ञानमयः 

यद् उत्कमिष्यन् भवति उत्क्रान्तुसुदयलो भवति, तदा एतत् मण्डलः 

षर्' किरणजालवष्नित' चन्द्रमण्डलमिव पश्यति एन" परुष प्रति 

रश्मयः न भ्रायन्ति न श्रागच्छन्ति, तदृष्टिरोघ' न कुन्बन्तोतिभावः। 

एतस्मिन् मण्डले यः एष पुरुषः सत्यनामा, त्ख मू; इति 

व्याहृतिः गिरः, शिरः एकम्, अतः एतत् भूरिति एकम् अत्तरम् ; 

भुवः इति व्याहृतिः तस्य वाहन, हं बाह रतः एते द भ्रक्षरे ; खर 

इति व्याहृतिः प्रतिष्ठा पददय', इ प्रतिष्ठ, श्रत; इ एतं अत्रे! तस्य 

सत्यपुरुषस्य अहः दति उपनिषत् गूढृतच्वम् । तत् तच्च' विद्रणोति 

--पापमान' इन्तिडति शहः। यः एवंवेदसच पामानः जहाति, 

यद्यपि नञ्योगात् जातैः कनि काल' न जदातोति व्युत्पत्या श्रन् 
दूति पदट' सिद्धयति तथाप्यत्र इन्तेजद्ातेच निरथं कोनाड1गमेन रस्यो- 

ताटनाय व्युतूपादयति तत् श्रुतिः । 

यः भ्रय' दक्षिणे श्रन् श्रह्िणि पुरुषः तस्य भ्रूरिति शिर इत्यादि 

पूव्वेवत् । 



४९<.४ । र 
| धेदान्तसम

न्बयः ५. 
। | ए 

शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाह हौ बाद द एते अचरे 
स्वरिति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठेदेद एते त्तरे तस्योपनिषदह- 

रिति इत्ति पाप्मान जहातिचय एवंवेद, 

१-४ । दष्ट, ऽ।२-५। 

२७ । मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसल्यसलस्पिन्नन्तददये 
यथा व्रौहिवा यवो वास ष सर्वस्येशानः सर्व्वस्याधि- 
पतिः सव्वमिद प्रणासि यदिदं किञ्च १। 

विदुब्रह्मे त्याहविदानादिदुग्रदियवयेन' पाप्मनो य 
एवं वेद विद्ु्द्रह्य ति विदुधाव ब्रह्य । १। 

वाच घेनुमुपासौत तस्याश्चत्वारः स्तनाः खाहाकारो 

वषट्कारो हन्तकारः खधाकारस्तस्या दौ स्तनौ देवा 
उपरजौवन्ति खाहाकारञ्च वषट्कारञ्च हन्तकारञ्च मनुष्याः 

सखधघाकार पितरस्तस्याः प्राण उटषभो मनोवत्सः । १ । 

रऽ मनश्राद्युपाधितवेनोपासन' मनडइति । श्रय पुरुषः भनो- 

मयः भाःसत्यः भा एव सत्यः स्वरूपः यस्य। यथा ब्रोह्िः वा 

यवो वा तत्परिमाणः तस्मिन् भनम्तष्र टये स एष सवस्य ईशानः स्वामौ 
सव्यस्य अधिपतिः भधिष्टाय पालयिता, यत् ददः किच्च तत् इदः 
स्वै प्रणास्ति। | 

विदयुदिति। विद्युत् ब्रह्म इति श्राहुः। कथम् १ विदानात् 

खर्डनात् तमोरागेरपाकरणात् विद्युत् । यः एवं षेद, स एनम् 

भाकरान' प्रति पाप्मनः पापानि विद्यति खण्डयति। विद्युत् ब्रह्म 

ति च्रानात् कथमेव भवति १ हि यस्मात् ब्रह्म विद्युत् खण्डयिता। 

वाचमिति। वाच धेनुः षेनुरिव धरनुः-उपासोत। तस्याः 

वाचो धेन्वाः चल्वारः स्तनाः--ख्ाष्ाकारः, वषट्कारः, ₹न्तकारः, 



सि विदयब्ञो। .., ४९५ 
अयमनिर्वैष्वानरो वोऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं 

पच्यते यदिदमदते तस्छेष दोषो भवति यमेतत्कणा- 

वपिधाय शृणोति, स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नेन दोष 
णोति । १। व, ७६--ः । 

३८। एतद परम तपो यद्ाहितस्तप्यते परम 
डेव लोक जयति य एवं बेदेतहं परम' तपो य॑ प्रेतम- 
रण्य हरन्ति परम हेव लोक जयति य एवं बेदैतदे 
परमन्तपो यत् प्रेतमग्नावभ्यादघति परम देव लोकं 
जयति य एवं वेद । १। 

सखधाकारः। तस्याः दौ स्तनौ देवाः उपजोवन्ति | कौ ती? खाहा- 

कार च वषट्कारः च--श्राभ्यां द्धि हविर्दीयते देवेभ्यः; हन्तकार 
च स्तन' मनुष्याः उपजोवन्ति ;--इन्त दति मनुष्येभ्योऽन्न' ददि प्रय- 

च्छन्ति; स्वधाकारः स्तनः पितरः उपजोवन्ति--स्धाकारेण दि 

पिटम्यः खधां प्रयच्छन्ति । तस्याः वाचोधेन्वाः प्राणः ऋषभः-- प्राणेन 

डि वाक् प्रयते, मनः बत्स;ः-मनसा डि प्रखाव्यते। (मनसा 

ह्यालो चितविषये वाक् प्रवत्तते तस्माख्नो वतृसस्थानोयम् ।* 
भयमिति । श्रयम् अग्निः वेण्वानरः, यः अयम् भरन्तः पुरुषे, येन 

ग्निना इदम् श्रन्रः पच्यते, यत् ददः पक्तम् अब्र प्रजाभिः श्रयते 

भुज्यते। तस्य जाठराग्नेः एष दोषः भवति, य' दोषम् एतत्क्णौँ 

एतौ कर्णौ भ्रपिधाय श्रङ्लिभ्याम् च्छाद्य खणोति। स पुरुषः 
यदा उत्क्रमिष्यन् भवति उत्क्रान्तुमुदखतो भवति, तदा एन दोषः न 

खणोति। 

३८। उपासनान्त्राणि वक्तुमुपक्रमते एतदिति । व्यादितः 

व्याधिग्रस्तः सन् यत् तम्यते, एतत् वै परम' तपः । यः एव॑ व्याधि- 

जनितसन्तापएव तप दति- द, स पुनः परमम् एव लोक जयति । 



४९६ | क धदान्तसमन्वयः । ` , : पच) 

अन्न' त्रह्मत्येक अआष्सन्र तथा पूयति वा अन्नरूते 
प्राणात् प्राणो ब्रह्मेलेक भाडइस्लन्न तथा शुष्यति वे प्राण 

 ऋतेऽन्नादैते ह तवेव देवतै एकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतस स्माह प्राढदः पितर किप्टखिदेवेव' विदुषि ` 
साघु कुव्ां किमेवाद्या असाधु कुव्धामिति सडह स्माह 

पाणिना मा प्राढद कस्त्वेनयोरेकधाभूय भूत्वा परमतां 
> 

गच्छतीति तस्प्राउ हैतदुवाच. वील्यन्नः ठे वि अघन 
होमानि सर्व्वाणि भृतानि विष्टानि रमिति प्राणोवेर 
प्राणे हौमानि सव्वाणि भूतानि रमन्ते सर्व्वाणि वा 
अस्परिन् भृतानि विशन्ति सव्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं 
वेद । १। 

प्रेत खत' यम् श्ररण्य' हरन्ति तत्र नयन्ति-एतत् तै परम' तपः। 

यः एव'--सत्काराथं ग्रामादरणयनयनरूप' तपः- कद, स पुनः 

परमम् एव लोक जयति। प्रत स्तः यम् अ्रम्नौ भ्रभ्यादधति, 
एतत् वै परम॑तपः;, यः एवम्--अग्निप्रवेशङरूपः तपः- वेद, स पुन; 

परमम् एव लोक जयति । 

अ्रव्रमिति। एके अन्न ब्रह्म दति श्राडुः, तत् न तथा) कथम् ? 

प्राणात् ऋते प्राणसम्बन्धं विना पूयति वे श्रन्रम् ¦ प्राणः ब्रह्म इतिः 

एके राहुः, तत् न तथा । कथम् ? अ्रन्रात् ऋते अब्र विना प्राणः 

वे ष्यति एते अन्रप्राणरूपे देवते तु पुन; एकधाभूय' भूत्वा 
एकत्वमागत्य परमतां परमतं ब्रह्मत्वं गच्छतः, तत् तस्मात् इ-- 

रेति प्राढदः तन्नामा ऋषिः पितरम् श्राष्ट स--किंस्वित् एवंवि 

--भ्रव्रस्याब्रह्मल' प्राणस्याब्रह्मत्व' तयोमिं लितभावे पुनब्रहाल्लमिति 

न्नानवते- साधु ग्ोभन' सम्भ्ाननां कुब्धाम्, किम् एव भ्रस्मे श्रन्नब्रह्म- 

विदे प्राणत्रद्मविदे ्रसापु श्रगोभनम् चसन्माननां कुवाम् इति। स 



३०५ १। ] विदयावल्लौ । ४९७ 

उक्थ प्रायो वा उक्थ प्राणो हौद प सव्व॑मुल्यापय- 

लद्ास्मादुक्थविदौ रसिष्टलुक्थस्य सायुज्य सलोकतां 

जयति घ एवं वेद् | 

यजुः प्राणो वे यजुः प्रागे हीमानि सर्व्वाणि भूतानि 

युज्यन्ते युज्यन्त हश सर्व्वाणि भृतानि चेयाय यजुषः 

सायुज्य सलोकतां जयति ब एवं बैद । 

पिता पुनः पाणिनि वास्यम् ग्राह स्म-हे प्रद, कः तु अनयो 

मत्रप्राणयोः गकधाभरूय' भूत्वा एकत्वमागत्य परमतां प्ररमतं ब्रह्मत्व 

गच्छति इति दनोः मा एव' कथाः । तस्म प्रादाय ङ् पुनः एतत् 

उवाच पिता--अ्रतरंवैवि इति उच्यते, हि स्मात् वि अत्रे विश्वरूप 

मूते न्रे इमानि स्याणि भूतानि चनि; गन् इति प्राणः व 

उच्यते, हि यस्मात् रम्प्राणि रम्स्रूप्भूते प्राणे इमानि मन्प्रामि 

भ्रूतानि रमन्ते। यः एवम्--यअ्रते विशन्ति प्राणे रमन्ते इति-- वेद, 

अस्मिन् विदुषि सव्मीणि पुन, भूतानि विशन्ति सव्पणि भूतानि 

रमन्ते । “अद्रप्राण्योगणदयविशिष्टयेमि{नितवा रपामनसुक्तम्" इति 

टो काक्तत् ! 

उक्थ्मिति। प्राणः वे उकथम् | कथ प्राणः उकूघम् ; हि 

यस्मात् प्राणः इदः सव्वम् उल्ापयति। यः एवं--प्राणो डि उल्याप- 

यिता दति- वैद, श्रस्मात् उक्घविदः उक्घवित् वोर; पुतः पुनः 

उत्तिष्ठति, उक्थस्य सायुज्य' सलोकतां जयति । | 

यज्लुरिति। यजुः वे प्राणः! कश यजुः प्राण दरति ददि 

यस्मात् इमानि सर्व्वाणि भूतानि प्राणे युज्यन्ते। यः एव॑ द् भ्रस्त 
पुनः सव्यणि भूतानि युज्यन्ते, येष्ठपाय भवति स, यजुष; सायुज्यं 

सलोकतां जयति । 

६२ 



४६ वेदान्तसमम्बथः ¦ [ श्ण्नज। ` 

साम प्राणो वे साम प्राणे होमानि सव्वाणि भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मै सव्वारि भूतानि ब्रेष्याय कल्पन्ते 
सालः सायुज्य सलोकतां जयति य एवं वेद् । 

तत प्राणो वे त्तव प्राणो हि वेत्त चायते डेन 

प्राणः चशितोः प्रच्तत्रमचरमाप्रोति चतस्य साजुन्य् 

जयति व एववेद् । १--४ । 

भूमिरन्तरिक्ष' यीरिव्यष्टार्चराण्वष्टान्नर हइ वां 
एक' गाथल्ये पदमेतद् हेवास्ा एतत् स यावदेषु विषु 

लोकेषु तावन्न जयति यौऽस्या एतदेव पद वेद । 

चो यजूंषि सामानौल्य्टावन्तराण्यष्टा्तर ष इ वा 

सामेति सामवेप्राणः। कथ सामप्राणद्तिः दि यस्मात् 

इमानि भूटानि प्राचे सम्यच्ि सङ्गच्छन्ते । यः एवंवेद, भस्मे सव्पैपणि 

भ्रूतानि सम्यञ्चि सङ्गच्छन्ते, श्रेष्ठाय सेष्टभावाय कल्पन्ते समच्यन्त , 

साम्नः सायुज्य' सलोकतां जयति। 

ततमिति। चच वैप्राणः। कथ' पछषजम् ? हि यस्मात् प्राणः 

चम् द्रति वै प्रसि्म् । कथभेव' प्रसिद्धम् १ एन' देः प्राणः; तायते । 

य; एवं वेद, स क्णितः शस्वादिदहिंसितः भव--न चायतेऽन्येन केन- 

चित् त्यत्र प्राणशक्तया च्तपूरणदग्रनात्--्ष्' प्राणरूप' प्राप्रोति 

तवस्य खायुज्यं सलोकतां जयति । 

भूमिरिति। भूमिः, भअन्तरिक्त, दीः इति ष्टौ भध्साणि, 

भअष्टाक्षर' पुनः गायतेय छन्दोरूपाये एक' पदम् । भस्याः गायता, 

एतत् वैलोक्य' पुमः एनत् पदम् । यः अस्याः गायज्रपा; एतत् बेलो- 

क्यम् पदम् एवः कैद, स एषु तिषु लोकैषु यावत् तावत् पुनः जयति । 
ऋच इति । ऋचः यजुषि सामानि इति ब्र्टौ अक्तरारि, ब्र्ा- 
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रक गायल्ये परदमेतट् हेवास्या एतत् स यावतीयं चयी 
विद्या तावद जयति योऽस्या एतदेव प्रद' षेद । 

प्राणोऽपानो व्यान इलष्टावक्षराखयष्टाक्चर ह वा 

एक' गायत्ये पदमेतद् हवास्या एतत् स यावदिदं प्राणि 
तावदव जयति योऽस्या एतदेव' पद' बैदाधास्या एतदेव 

9 © $ * ॐ, ©$ 

तुरौय' दशतं पद परो रजा य एष तपति यदे चतुथं 
# 0 + वि तत्तुरोय' दशत' पदमिति ददश इव ह्येष परो रजा इति 

४ भकु > न 

सव्वमु वेष रज उपय्येपरि तपल्येव? हेव भरिया यशसा 
तप्रति योऽस्या एतदेव पद वैद । 

तर' पुनः गायत एक" पदम्। भस्याः गायत्राः एतत् तयीरूपम् 

एतत् पदम्। यः भस्याः एतत् चरयोरूप' पदम् एव' षेद, स यावतो 
इ्य' तयो विद्या तावत् पुनः जयति 

प्राणदति। प्राणः पानः व्यान इति भष्टौ पक्तरापि, अष्टाच्तर 

पनः गायज्रैय एक' पदम्। भस्याः एतत् प्राणरूप' पुमः एतत् पदम् । 

यः भस्याः एतत् प्राणत्रय' पदम् एव' बैद स यावत् इद्" प्राणि प्राणि 

जात' तावत् पुनः जयति! अनन्तर चतुधंपदव्याख्या भ्रधेति। भध 

श्रस्याः चतुथं पदम्। तत्र ऋक्-- “एतदेव तुरौय' दशेत" पद' परो 
रन्नाय एष तपति ति । खयमेव य्,तिः व्याचरे--्यहै चतुधं 

तत् तुरोयम्” 'दशेत' पदमिति दृश श्वहिणएष प्ररो रजा इति- 

सन्येम् उ हि एष रजः उपयुपरि तपति # योऽसौ सविता उपथुपरि 
सितान् सर्व्वान् लोकान् तपति सोऽसौ चतुथं पद दृश्यते इव इति 
समुशायार्धः। 'योगिभिह श्यत षति लच्यते न तु सुख्यमोशखरस्य 

दृ्यतमतीद्दरियत्रात्' इति टोक छत् । एवं पुनः स शिया यषा 

तपति यः भ्या; एतत् ^्ृरोय' दशेत' पदं" षेद । 
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सैषा गायत्रातस्िपस्तुरौये दशते प्रदे परो रजसि 
प्रतिष्ठिता तदैतत् से प्रतिष्ठित चुर सत्य' चन्नुहिं वे 
मलयं त्प्राद्यदिदानीं दौ विवदमानावेयातामहमदशेमड- 
मशरौषमिति य एव ब्रूयादहमदंमिति तस्प्माएव ग्रद- 
ध्याम तद्वेतत् सत्यं बलत प्रतिष्ठितं प्राणो ३ बलं तत् प्रागे 
प्रतिष्ठित तश्ादाहवल९ सल्यादटोजीय इत्येवमेषा गाय- 
व्यध्यात्सप्रतिद्धिता सा ङ्ष्रा यास्ते प्रागा बे गया- 
स्वत् प्राणाछस्तसे तदय्रय्रास्लचे तस्माद्रायतो नामस 

यागेवामृ सादितौमन्वादषेव स यस्प्रा अन्वाह तस्य 
प्रागा स्वादत् ; 

रपेलि; चन्लोक्य चविद्य-प्राणनलक्तषणा व्रिपदोक्ता मायत्ती एतस्मिन् 

तुरो दशकं पदे परो रजस प्रतिषिता-- त्रिपदा गायत्री मूत्तामूत्ती- 
त्मक' जगत् । सा पुनः जगदतिक्रम्य बआ्रादित्ये प्रतिष्ठिता; न पुन- 

बद्दित्यः सत्यातिरिक्रः तदात्मकत्वात्तस्य, अत श्राह--तत् वे एतत् 

चतु पद" पादत्रयेण मह सत्य प्रतिष्ठितम् । चक्नुः वे सत्यम् ` कथं? 

दि यस्मात् चतः सत्य वे प्रसिद्धम्, तस्ात्--चक्तुषः मत्य. प्रसि्िं 

दशयति--यत् यदि इदानौम् श्रहमदभेम् अ्रद्मग्ौषम्? इति 

विवदमानौ विर्व तदमएनौ एयानाम् श्रागच्छछ्यातां, यः एव त्रूयात् 

“श्रहम् अदशम्' इति तस्यै प्व श्रहध्याम--यतः खवणे अान्तिसम्धाव- 

नास्तिनतु दर्भने। तत् वै एतत् सत्यः बन्ते प्रतिष्ठितम्, प्राणः वे 

बलम् । यस्मात् प्राण तत् बनल प्रतिष्ठित तस्मात् सत्यात् बनम् 

श्रोजोयः श्रोजस्तरमिति श्राहः। एषा गायतो भध्यासप्रतिष्ठिता 

रध्याम प्राणे प्रतिष्ठिता। सा पुनः एषा गायतो गयान्--गाय- 

न्तीति मयाः उगुप्रन्िना चक्ुरादयः तान्-- तत्रे चातवतौ। कै 

पुमम्ने मया; ? प्राण; चन्तुरादयः वे गयाः। तत्प्राणान् तनत्राम- 
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ताप हेतामेकै साविवीमनुष्टुभमन्वाहर्वागनुष्टवेत- 
दाचमनुत्रूम इति न तधा कुय्याद्वायत्रोमेव साविवोमनु- 
दूयाद्यदि इ वा अप्येदविद् बह्विव प्रतिखु्नाति न इडेव 
 तद्वायवा एकञ्च न पद प्रति। 

स य दमास्लोल्लोकान् पूर्णान् प्रतिरख्लीयात् 
मोऽस्या एतत् प्रथम प्रदमाप्रुयादय यावतौथ' चयौ विद्या 
यस्तावत् प्रतिखक्लीयात् सोऽस्या एतदितौय' पदमाग्रुया- 
दघ यावदिदः प्राणि यस्तावत् प्रतिश्क्लौयात् सोऽस्या 

प्रसिद्धान् प्राणान् तत्र त्रातवतो। यत् यस्मात् गयान् तत्रे तातवतौ 

तस्मात् गायत्री नाम। याम् एव अस्रु गायतं स अवचायः अन्वाह 

मानवकाय, एषा गायतो एव--सावित्रौगायत्रपोरेकत्वम् । स यस्म 

मानवकाय्र अन्वाह, तस्य मानवकस्य प्राणान् चायते नरकादिषु 

पतनात् । 

तामिति। नां पुनः एतां साविक्ोम् एके शाखिनः भ्रवुष्टुभम् 

अन्वाह । कथम् ? ध्रनुष्टप एव वाक्। एतदाच एताम् ब्रनुष्टुत्रूपां 

वाचम् ब्रनुन्रूम इति हेतोः । तच्निषैधति--न तथा कुचात्, गायत्रौम् 

एव साविचरोम् अनुन्रूयात्। यदि अपि पुनः वे एवंवित् बहु एव 

निखिलम् एव प्रतिग्टह्ालि--"गायच्ोपादत्रिलोकादिपरिग्रह" करोति 

न पुनः गायत्राः तत् प्रतिग्रहण" भवति, सुतरां न तस्याः एकश्च पदं 

प्रति--विज्ञानफल' भवतोति शेषः। तथाहि टौकाक्षत्--न्न तेन 

प्रतिग्रहजातेन एकस्यापि गायत्रोपदस्य विज्ञानफलं भुक्तं स्यात्, इति । 

सयः गायन्रौवित् इमान् भूरादोन् चिलोकान् पणीन् गोऽश्वा- 

दिभिः प्रतिर्होयात् स अस्याः एतत् प्रथम' पदम् ब्राघ्रुयात्-- 

प्रघमपरद विज्ञानफल' तेन भुक्त' स्यात् ; अथ यावतो इय" एषा विद्या 

य; तावत् प्रतिखल्लोयात्, स अस्याः गायत्रा; एतत् दितोय' पदम् 
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एतत् ठतौय' पदमाप यादथास्या एतदेव तुरीयं दर्भ॑तं 
पद" परोरजा यएष तपति नैव फैन च नाप्य' कुत उ 
एतावत् प्रतिख्क्ौयात् । 

तस्या उपरस्यान' गायश्रास्येकपदी दिपदौ चिपदो 

चतुष्पयपदसि न हि पदासे नमस्ते तुरौयाय दशंताय 
पदाय प्ररो रजसेऽसावदो मा प्रापदिति य दिष्यादसा- 

वस्यै कामो मा समर्दौति वा न हैवाष्मै स काम 
ऋध्यते यस्मा एवमुपविष्टतेऽहमदः प्रापमिति बा । 

श्राप्रयात्--दितोयपदविक्नानफल' तेन मुक्त स्यात् ; भथ यावत् इदः 

प्राणि प्राणिजात' यः तावत् प्रतिखङ्ञोयात्, स रस्याः गायत्रयाः एतत् 

ढतोय' पदम् भराप्नयात्-रकलोयपद विच्रानफलः तेन भुक्त स्यात् । 

भय श्रस्याः “एतदेव तुरोय' टृशेत' पद" परोरजा य एष तपति. श्ल्युप- 
लक्तित' पद चतुथं म एव केनचदेय, नच केन च भाष्य प्राप्य, 

सुतरां कुतः उ पुनः एतावत् प्रतिग्टष्लोयात्--नाज् दान प्रतिगरो 

वा सम्भवति। मम तथा कुयात् निषेधस्य कारणमिदमेव। तेन 

जिपदा गायजेयव साविज्रौति सिष्ठम् । 

तस्याः गायत्राः उपस्थानं नमस्करणम् सनेन मन्तेण-- रे गायि, 

` त्वम् तेलोक्यपादेन एकपदौ भसि, ऋयोविद्यारूपैण पादेन दहदिपदौ 

श्रसि, प्राणादिना ढतोयपादेन जिपदो भसि, तुरोयेण पाटैेन चतुष्पदो 
असि। चतु्धं पादस्य सोमप्रतिग्रहासम्भवात् अपत् श्रानातीता भसि ; 
सुतरां म हि पदम न्नायसे केनापि) ते तव दर्शताय तुरोयाव पदाय 

परोरजसे नमः, भसौ तत्प्रािविन्नकरः पासा भदः प्रा्तिवित्रोत्- 
पादनकन्तंल' मा प्रापत् मा प्राप्रोतु। भसौ विदान् य॑ हिषयात्- 

परसो श्रमुकाय कामः भभिलपित' मा समद्िमा सड्रि' प्राप्नोतु, 
यस्मे एवम् उप्रतिष्ठते, न पुनः ए श्रो स कामः ऋध्यते । भधवा 
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एतं वे तख्ञनकी वेदो बुडिलमाग्व॑तराश्विमुवाच 

यन्न॒ हो तद्वायवौविदबरूधा अथ कथ हसोभूतो वहसौति 

सुखशद्यस्याः समाणन विदाचकारेति होवाच तस्या 

अग्निरेव सुख यदिषवा अपि बह्धिवाम्नावभ्याद्घाति 

सव्वंमेव तत् सन्द ह्येव हेवेव॑ वियदपि बद्धिव पाप 

८ द ~ ' कष 
4 ~ क व 
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कुरते सर्व्वमेव तत्संप्याय शुद्धः पूतोऽजरोऽख्तः सम्भ- ` 

वति । १-८ ) ठ, <।११-१४। 

२८ स यः कामयेत महत्माप्र् यामिलद्गयन 

अपूय॑माणपक्चस्य पुण्याह हादशाहमुपसदुतौ भूत्वौदुम्बरे 
करसे चमसे वा सर्व्वौषधं फलानीति संगत्य परिसमूद्य 
परिलिप्याणिमुपसमाघाय परिस्तीरय्याऽऽहताऽऽज्यरः स्- 

रदः भ्रसुकस्याभिप्रेत' सरूषिदूपम् रदम् प्रापम्। मन्तपदामामेवः 

यथाकाम विकल्पः । 

गायतौमुखविघानाथमुपाख्यानमाह शतदिति । इ रएतिद्ये । तत् 

तत्र गायज्रो विक्नाने ाण्वतराश्बिम् भष्वतरस्य र्ठस्य भ्पत्य' बुडिल 

बेटे; षिदेषटाचिपतिः जनकः एतत् वे उवाच--यव् यदि-नु वितकं-- 

छ अरहो, तद्वायत्री वित् प्रसिदगायतौ विन्नानन्नः भन्रूघाः, भथ कथं हस्तो 

भ्रूतः सन् वदसि मां--प्रतिग्रह्ाकाङ्कया नोचतां खलोकरोषि। बुड्लि ` 

उवाच-- हे सम्राट्, अस्याः गायता; मुख म विदाच्चकार इति-- 

ततो न विन्नानफल' लब्धवानस्मोतिभावः। राजादह- तस्याः गायत्रयाः 

अग्निः एव मुखम्। यदि भपिदिये बद्ुद्व इन्धनम् भग्नौ सभ्या 

दधति सब्ैम् एव तत् सन्दहति, एव' पुनरेव एवेवित् यद्यपि वषु इव 

पाप' कुरुते सव्यम् एव तत् संस्पाय संभक्तयिला शष; पूतः भजरः 
मरः संभवति । 

३९८.। वित्तोपाञ्जेनेन मदश्ललाभायागु्ानम्। स य इति। 
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सक्र पुशसा नक्षचेग मन्यः संनोय जुहोति यावन्तो देवा- 

स्त्वयि जातवेद सियद्चोप्रन्ति पुरुषस्य कामान् तेभ्योऽह' 
भागधेय जुहोमि ते मा ठप्ाः सर्व्वैः कामैलपयन्त 
खाहा। या तिरश्चौ निपद्यतेऽहं विधरणौ इति तां 

त्वा घ्रतस्य धारया यजे स राधनौमह८ खाडहा । 

ज्येष्ठाय खाहा ेष्टाय खाहत्यगनौ इत्वा मन्ये सय- 
खवमवनयति प्राणाय खाहा वसिष्ठायै खादेत्यग्नो इत्वा 
मन्ये सरखवमवनयति वाचे खाहा प्रतिष्ठायै खादेलयग्नौ 
नुत्वा मन्ये सधृसरवमवनयति चनच्नुषे स्वाहा सम्पद् खाह- 
त्यगौ इत्वा मन्ये सरसवमवनयति श्रोचाय खाहाऽऽयत- 

नाय खारैल्गौ हत्वा मन्यं समुबमवनयति मनमे 
खाहा पृजापलये खाहत्यगौ हत्वा मग्धं सदसृवमवनयति 

भूः खाहेल्यगौ इत्वा मन्यं स^ मुवमवनयति । 

अगुये खाडहत्यगौ इत्वा मन्यं स^मृवमवनयति पा- 
माय खारेत्यगौ इत्वा मन्ये स्मृवमवनयति भूः तह 
त्यगौ इत्वा मन्ध सटसुमवनयति भुवः स्वाहत्यगौ इत्वा 

व्याख्यातमिटमष्टमस्य ठतोय' ब्राह्मण" योमता भास्करानन्दस्वामिनव' 

संच्तेपेण-- 

“यो महच्वमिच्छत् उत्तरायणे शक्तपत्ते शमे; पयोत्रतमाचरेत् । 

तच्च द्ादशाद्ः पयोभकन्षणरूपम् । ततस्वयोद शः ्कि एमे उदुम्बरस्य 

कंसे चमसे वा पात्रे दधिमधुषटत' दा व्रोद्याद्या वच्छमाणा दण निय- 

मनान्याशख यथाशक्तिसम्भव' प्राम्यारण्योषधोः फलानि च समाषल् पि- 

्ोपमिच्य तज्ेव पाजेऽथ कतय रीदुम्बर्योमन्यन्य)रेकया मथ्य गहनो 
रोल्या भूमंस्कारमन्नयुपखमाधान' परिस्तरण स्ालोपाका विधिनाज्य- 
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सन्ये सणसबमवनयति खः साशलगी इत्वा मन्ये ससव- 
समवनयति भूभषः खः खाहैत्यगौ इला मन्य सधमुवमव- 
नयति ब्रह्मे खारैलगो इला मन्ये सएसृवमवघनयति 
चवाय खारैयगौ इत्वा मन्ये सरसृबमवनयति भूताय 
खारेयगौ हत्वा मन्ये सरसुवमवनयति भविष्यते खाहै- 
ल्गौ इत्वा मन्ध स्सुवमवनयति विश्वाय खाहेलगौ 
हत्या मन्ध ससुवमवनयति सर्वाय खाहेलयगौ हतवा 
मन्ये सधसवमवनयति प्रजापतये खारेलग्नौ इत्वा मन्ये 
सणस्रवम्रवनयति। | 

अधन मभिरशति मदसि ज्वलदसि पमस 
प्रलमखेकसभमसि रद्लतमसि हिंत्रियमायमसद्रौष 
मख््रौ यमानमसि ग्रावितमसि प्राग्राितमसया्र 
संदौप्रमसि विभूरसि प्रभूरखनत्रमसि ज्योतिरसि निधन- 

मसि संवर्गोऽसीति । 

अथेनमुदयच्छलामधस्यामधडि ते महि स हि राज- 

शानोधिपतिः स माध्राज्ेशानोऽधिपरतिं करोविति। 

अैनमाचामति तत्य वितुव्वरेण्यम् मधुषाताङतायते 
मधु चरन्ति सिन्धवः माध्वीनंः सन््ोषधीः भूः खाहा । 

भर्गोदेवख धोमहि मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवररलः 

संस्कार' च कलया पुन्रामनकत्रे पात्रमन्नेः खस्य च मध्ये खापथिलीौ- 

दुम्धरघमिद्िरगनिं प्रव्चास्योदुम्बरगरषेयाज्यष्टोम' बुर्यीत्। रेतसे 

इत्यारभ्य तेकेकाहत्यनन्तर' गवावलिप्ताज्यस्य चमसखमनबदरव्ये पात- 

नानन्तरमपरमन्यन्या मन्यन" काम् ततथमसखद्र्यस्य भमदसोत्यादि 

६४ 
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मधु सौरस्तु नः पिता भुवः खाहा। ध्योयो नः प्रचो- 

दयात् मधुमान्नो वनस्पतिमधुर्मा अस्तु सूव्धः माध्वौर्गावो 
भवन्तु नः खः खाईति। सव्वां च साविवोमन्वाह 
सर्व्वाश्च मधुमतीरहमेषेदप्ं सव्धै भूयासं भूभृवः खः 
स्वारेत्न्तत आचम्य पाणौ प्र्ताल्य जघनेनाग्निं प्राक् 

च्छिगः संविशति प्रातगदिलमुपतिष्ठते द्शामेकपुण्ड- 

रौकमस्यह' मनुष्यायामेकपुण्डरौक' भूयासमिति यथे- 

लमेत्य जघभनाग्निमासीनो वधश जपति । 

त डेतमुदालक आआरूरिर्व्वाजसमगेयाय यान्नवल्का- 

यान्तेवासिनञक्तौवाचापि य एन शुष्के स्थाणो निषि- 
सेज्नायेगरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति । 

एतमु हैव वाजसनेयो याज्नवल्की मधुकाय पेङ्ा- 
यान्तेवासिन उक्तोवाचापि य एनध्शुष्के स्थायौ 
निषिच्चच्नायेग्कछाखाः प्ररोहेयुः पलाशानोति। 

एतमु हेव मधुकः पेद्ाश्ुलाय भागवित्तयेऽन्तेवासिन 
उक्तोवाचापि घ एनगष्कं स्थाणो निषिशचे्लायेग- 

ञछाखाः प्ररोदेयुः पलाशानीति । 

मन्वेण खशैः भाममिति मन्तेण सपालृस्य हस्ते ग्रणम्। ततः पातृष्य- 

मन्यद्रव्य' चतुधा विभज्य गायतुपराः मधुमत्या; व्याद्रव्याचैकंकपादेन- 

कौकभाग' ममम्ताभिम्ताभिःातुधं तथा भन्तयेद्यथा निश्छेषता स्यात् । 
तलः सत्य पाच प्रत्य त्णीं पिवेत् । ततौ स्तौ प्रतार्य शषोदक- 

माचम्याम्मेः ृष्टटेग' गता पू््पशिराः गयौत ततः प्रभातकाले दिश 
मिति मन्देणदित्मोपसान' क्त्वा चेन मार्गेण गतस्तेनेवागत्यान्नेरमि- 



१०१ म!) विद्याबज्ञो ५०७ 

एतमु देव चलोभागवित्ति्जनकय यद्यु णायान्ते- 
बासिन उक्तौषाचापि य एनपशुष्व स्याणौ निषिदच्ला- 
वग्छाखाः प्ररोषयुः प्रलाशानौति,। 

एतमु हेव जानकिरायस्युणः सलयकामाय जावाला- 
यान्तं बासिन उक्तीवाचामि य एनधशुष्वो स्धागौ निषि 
चं घ्नायेरज्छाखाः प्ररोहवुः पलाशानौति। 

एतमु हेव सलयकामो जावालोऽन्त बासिभ्य उक्ती- 
वाचापि य एनर्धशुष्के स्थाणौ निषिद्धं जायेरच्छााः 
प्रलेष्ेयुः पलाशानोति तमेतं नापुवाय वाऽनन्तेवासिने 

ब्रुयात् । 

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स॒वभौदुम्बरश्चमसज्नीदु- 
म्बर इष्य ्रौदुम्बर्या उपमन्न्यो दश यराम्याणि धान्यानि 
भवन्ति ब्रौदहियवासिलमाषा अणुप्रियङ्गबो गोधूमाश्च 
मसुराश्च खल्वाश्च वलकुलाश्च तान् पिष्टान्दधनि मधुनि 

छ्रत उपरसिञ्चल्याज्यस्य जुहोति । ह, ८।३ । १--१३। 

४०। एषां वै भृतानां पृथिषौ रसः पृथिव्या 

मुखमुपविश्य तं हैतसुदालक इत्यारभ्य तमेतं नापुतुयेल्यतः प्राक् .. 

ये वंगमन््रास्तान् जपेत् । भक्षणाय संस्छतं मन्यं शष्कदठक्ते यदि निषि 

सत्तर शाखापतादि भवेत्ततेति मन्यकमप्रशंसोक्तिगमन्तेषु । भध 
विद्याया दानस्य षट् सम्प्रदानानि शिष्यः योत्यो मेधावौ धनदायो 
प्रियपुतो विद्यया विद्याया दाता चेति। तत् मन्यविद्यायासु शिष्य- 

ताविव सम््दाने ।” 

४०। पुत्राथमनुष्ठानमाह एषामित्यारभ्य यावटध्यायपरिसभः- 
पिम्। भ्नरेद विषैश्यम्। न्यत्र वेदिककासे यधा वोरङ्ुलवद्नाय 
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आपोऽपामोषधय ओषधोनां पुष्पाणि पुष्णाणां फलानि 

फलानां परुषः पुरुषस्य रेतः 

स इ प्रजापतिरौर्चाचकरे इन्तास्पे प्रतिष्ठं कल्यया- 

नौति स स्ियपसखजे ता रखष्टाध उपासत तस्मात्- 
स्ियमध उपासीत स पतं प्राञ्चः गावणमाव्मन एव 

समुद पारयत्तेनेना मभ्यरूजत् । 
तस्थावैदिरुपरस्थो लोमानि वहिंशचक्माधिषवणो समिधो 

मध्यतस्तौ मुष्को स यावान् ह ३ वाजपेयेन यलमानख 
लोको भवति तावान लोको भवति य एवं विहानघो- 

पासं चरल्यासाध्सोणासुक्तत ठङ्केऽय य इदमविहष- 

नधोपदह्ासं चरत्यस्य स्वियः सुक्ततं व्रघ्चते। 

एतदस्य वे तदिदरनुद्ालक आरूगिराडेतद्च समवे 
तदहिदान् नाको मौदल्य आङहैतद् स्वे तदिदान् कुमार- 

तोऽश्प्राज्ञीकात्पृयन्ति य इदमविद्ासोऽधोपहासं चर- 

न्तौोति वहु वा इद्ध्सुप्तसख्य वा जाग्रतो वा रेतः 
म्कन्दति । 

तदभिर्शेदनु वा मन्येत यन्य रेतः परथिवौ- 
मस्कान्तसौ यदोषधौरप्यसरयदपः इदमह तद्रेत आदद 

फुतरेषणासोत् तथेति मन्तव्यम् । बेदोऽसोतिः पुत्रस्य नामकरण दशं. 

यति ब्रद्रविन्नानानवच्छेदमभिकाष्य वेदान्तिकषेय भाकसटशयुचजग- 

समुत्सुका भराषन्। सुतराभेषणाजनितदोषो न तानप्रा्ोत् ; 

अन्धथा एकादोनां मोक्तनिरतानां प्रत्रजगेनालमयोगसिद्धानन्तरं पुतरोत्- 
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पुनम्भामेविन्द्रियं पुनस्तेजः पुनभगः पुनरभिर्धिष्णा 
यथास्थानं कल्पन्तामिल्यनामिकाङ्ष्टाभ्यामादायान्तरेश 
सनौ वा भूवौ वा निखज्यात् । 

अथ युदक भात्मान पश्येत्तदभिमन्तयेत मयि 
तेज इन्द्रिय यशोद्रविण सुक्ततमिति ओ्रीहवा एषा 

स्रौणां यन््रलोदासासष्माग्मलोदहासमं यशखिनीमभि- 
क्रम्योपमन्तयेत । 

सा चैद्य न दयात्काममेनामवक्रौी णौयाव्सा चदष्ै- 
नैव ददययात्काममेनां यण्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्राने- 
दिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति । 

सा चेदस्य दयादिन्द्रियेण ते यशसायश आदधा- 
मौोति यशखिनाबेव भवतः। ॥ 

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामथै््हिय मुखेन 
मुखप संधायोपस्यमसा अभिरखश्य जपेदज्ञद ङत्यंभवसि 
इृदयाद धि जायसे स त्वमङ् कषायोऽसि दिग्धविद्वामिव 

मादयेमाममं मयोति। 

अथ यामिच्छेन्न गभं दधोतेति तस्यामघं निष्ठाय 

पादनप्रहत्तिर्जातुचिन्नो दोयात्। भतणएव “खाध्यायमधोयानो घार्ि- 

कान् विदधत्” इति शुतिचोदना। ये पुनविशददाम्मत्ययोगस्य 
म्मानमिज्ाः पश्धश्चनिरता भिग्दिताचारा भवन्ति ते पिक्रारभाजः, 

तथाहि शुतिः--“बहवोमया ब्राह्मणायनानिरिन्द्रिया विसुकरतोऽस- 

न्नोकात् प्रयन्ति, इति । मयाः मरणष्विखः, ब्राह्मणायना: ब्रह्म 

वन्धबः जातिमान्रोपजोविनः। न डि षेदान्ते यज्ञि विना वाया- 
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मुखेन मुखपः संधायाभिप्राण्याऽपान्या दिन्द्रियेय ते रेतसा 
रेत आदद इत्यरेता एव भवति । ` 

अध यामिक्छदधीतेति तथ्ामथं निष्ठाय मुखेन 
मुखरः संधायापान्याभिप्राण्यारिन्द्रियेण तै रेतसा रेत 

आद्धामौति गभिण्येव भवति । 
अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद् द्िष्यादामपा- 

चेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमधः शरवद्िम्तीत्वा तन्मि 

त्रेता: शरणष्टीः प्रतिलोमाः सपिषाक्ता जुहयान्प्रम समि- 
देऽरीषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिच 
हौषोः पुतपशुरस आददेऽसाविति मम समिङेऽहोषीौ- 
रिष्ट सक्ते त आददेऽसाविति मम समिडऽहोषौराशा- 

` पराकाशौ त आददेऽसाविति। सवा एषनिरिन्द्रिथो 
विसुक्लतोक्््षिकातमेति यमेवविद्राह्यणशः शपति तश्मा- 

देवं विच्छोचियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत दव! त्पगो 
भवति । 

चरण' दृश्यं । म स पुनरमरन्कोऽ्र विधोयत्ते। धतएव हि प्रत्यञ्च 

मन्वविधानम् । सर्,तिगतानां मन्वाणाश्चाथानुसन्धानमतिगोप्यला- 
दष्येत॒न् प्रति न्यस्य मन््रमेकल' तच्वोहाटक व्याख्याख्यामः-- 

“श्रम)ऽइमष्ि सा ल सा लवमस्यमीऽएम् । 

सामाडइमस्ि ऋक् वं दीरद़्' पएरथिवी लम् ॥ 

ताद स"रभावद् मद्रती दधावद्। 

एसे एवाग्र शिक्षय ॥ इति। 

अहम् श्रमः प्राणः पुत्तिकाशरौरमारभ्य तिलोकभ्यापौ परोक्त 

त्रद्माख्यः जगत्प्राणः, श्रतएव परब्रह्मणो विलासमूमिरहम् ( ९।८ 
. 



अथ यस्य जाया मार्तबं विन्देत् व्य" कंसेन पिवै- ` 
दहतवासा नेनां हषलोन दषल्युपषन्यात् चिरातान्त 
श्रा पुय व्रीहौ नवघातयेत् । 

सय इच्छत्पुचो मे शुक्रो जायेत बेदमनुत्रुवीत सर्व्व 
मायुरियादिति क्लौरौदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमभ्रौया- 
तामीश्वरौ जनयितवै । 

अध य इच्छत्पुबो मे कपिलः पिङ्लो जायेत हा 
बेदावनुत्रुबीत सव्व॑मायुरियादिति दध्योदनः पाचयित्वा 
सप्रिप्मन्तमश्रौयातामौभ्वरो जनयितवै । 

अथय दुच्छत् पुच्ोमे श्यामो लोहिताक्नो जायेत 

तीन्वेदाननुब्रुवौत सव्वमायुरिवादिलुदादनः पाचयित्वा 
सर्पि्मन्तमस्रीयातामी वरा जनयितवै । 

[२४४।४्] ) ; लसा वाक्-सत्वेस्य प्रकाशभूः वाचारश्भणतवात् 

सव्धस्य, भतणएव चिष्छलोरवयवसत्वम् । यतः सा त्वमसि, ब्रह्म् मः, 

भतः उभयोरेकतवेन साम अहम् श्रस्ि, त्वम् ऋक्-- चिष्छक्चयालिद्धित- 

परब्रह्मणः शास्वयो नित्वात् सव्वैविन्नानाघारतसुभयोः “भरस्य महतो 

स्तस्य निश्वसितमेतदग्बेदो यजुर्वेदः सामवेदः इति ्,तेः। श्रष्टः . 
दी; तव" एथिवो--भ्रतः प्राणात् प्राणस्य विष्ठाककसुतस्य जख (€।८ 

(२५०९ )। ओषः सुगमः । वित्तये--विन्नानाय तस्यएविच्छछेदाय | 

सन्ैच्र बेटान्तं पुराय शिष्याय वा प्रियतमाय पुदस्धानोयाय विज्ञान- 

 हानव्यवस्या गाद्ेख्येनोपसंहारच वेदान्तविक्ञानस्य । दृरटिःपुनराघु- 

निकामान्छन,-- 

श्रय्यारोडोऽव दष्प्र्योः क्षविचीक्रीखसश्रयः। 

देवश्य) इ करादिष्पुदिरेतयीः ॥ 
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अथय इच्छेदुहिता मे परर्डिता जायेत सव्वंमायरि- 
यादिति तिल्लादनः पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नौवाता- 

मीभ्वग जनयितवं। 

अथय इष्टेत् पुतो मे प्रण्डितो बिगौतः समितिंगमः 
शुशरुषितां वाचः भाषिता जायेत सर्व्वान्वेदाननुन्रुबोत 

सर्वमायुरियादिति मारसदन पाचयित्वा सपिष्मन्त- 
मस्रौयातामी वरा जनयितवा चाच्छेन वाऽषभेग वा । 

अथाभिप्रातरेव स्यालौपाकाहताऽऽज्यं चेष्टित 

स्थालो पाकस्योप्रघात जुषोत्यग्नये खाषाऽनुमतये खाहा 

सविते सत्यप्रसवाय खाईेति इत्वोदृल्य प्राख्चाति प्राश्येत- 

उरसं सेषण्णखेतद्रसमूरसतु वदसः । 

परिष्वङ्म्तयीसेन परिष्वक्तस्य चात्मनः ॥ 

तेमैकता सुखेनाङ्ग सुखजिष्यसिरेव हि। 

एधानुभूतिङङ्गद्या दाम्पव्ययोगसिद्वये ॥ 

प्रथममङ्कदयमस्य नैत्यिकं, ब्रितयमन्धत् शारोरशास््रविरि यव. 

धानैनानुेयम् । साधारणनियमः--“जिभिस्िभिरष भिदि <भेयात् 

प्रमदां नरः। स्व्वष्वत्तुवु चन्ये तु पक्तात् पच्चाहुजेद्रुधः॥* दति 

सुशरतः। मासिकरलजःप्रहन्तेः प्राक् पञ्चाश्च गभंसश्चारदग्रेनात् तद्रण-. 
नान्तःपाततयेवाय' साधारखनियमः। वि्ेषजियमस्वु रोगादिजनित 

वित्नोत्यत्तेः । वेदान्तसिद्ोऽप्ययं तन्न निथागमनमाचस्छ ब्रह्मचसान्तः- 

पातात् (११६), संवत् सरे मास्रय' जाग्रतो शिष्टेषु निद्रिता काम-* 
प्रव्तिरितरप्राणिनाभिति नियसमोऽय' सवभावप्रतिष्ठः। अस्याकसान- 

नायां स्नोपुंसोः शक्िदोगताऽवश्यम्भाविनो । सविषो न केवल सुतानां ` 
प्रमसम्परत्तरपि। सिद्धयति सय्यैमेतत् साक्तातसव्यैकारणकारणक्रानेन 
तत्तत् तत्र तश्र दरतृपथारूढोकरथशेन । आशन इत्येकवचनम' इयो- 
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रस्याः प्रयच्छति प्र्ताल्य पाणौ उद्पाचं परयित्वा दैनेनं 

तिरभ्य्नव्यत्तिष्ठातो विष्वावक्षीऽन्यामिच्छप्रपर्व्या मंजायां 

पल्या सरति । 

अधेनामभिपदययतैऽमोऽहमख्ि मा त्थ सः त्वमस्य 

सोऽहं सामाहमस्प्ि खक् त्वं यीगह' पृथिवौ त्व ताषेहि 
म् रभ्य सह रेतो दघावद पुमे पुचाय सेरः दवि । 

विहापयति विजिरीषां दाङ धरुधिषौ 

दुनि ददद निय पुख्छेन मुख संघाद {उरमनु 

[ 
1 

म ॥ र श क 
(^ ॥ ई। त् {अवात् ध ($) ग

ृ ॥ अ! ५ ९५ { 10. , 4 ५ 

मरीदान्ति मस चैह पृष्ट गः ते अर्मः उखा; 
पाच पच्छरद्स्दजा । 

दिरश्टयो असमो याम्या निश्रसखनाश्वनैी तंस 
गरः वामर दशस सासि सूतये यघाःस्लकभां पुव 
दया सीषिन्द्रन्द मनिस दायुदधिलां खा मभस मर्म 

ट्धामि तेऽसाविति) 

रातनो' प्रान्नालिङ्गमेनकत्वात्। णएवदह्िडति नि्चारणेन “समानश 

खदविगमो गम्यायामगम्यायाश्च” इति भाष्यकारनिवचनेनायोगिनां 

वेदमिहत्तिर्यो गिनान्तु सुखनिष्यत्तिः सान्द्रानन्दभगवत्रेमा विर्भाववश- 
दिति मेदो बोध्यः। 

“अथ वाभिच्छेन्न गभे दधोत” इत्येतत् “सा चेदस्मे न ददात्" 

इत्यकामासुद्िश्य । नंतङ्गगवन्नियमविरोधि, सुतरां अतेरस्या नार. 

तितम् । नियमः पुनः-पेगिग्राहप्रणलो प्रास्य पेशिहत्तस्य वोज- 

६५ 
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सोष्यन्तोमदहिरभ्यच्ति यथा वायुः पुष्करिणो 

समिङ्गयति सर्व्वतः । एर्वे गभ॑ एजतु सषटवेतु जरा- 
युश! इन्द्रस्यायं ब्रजः क्तः सागलः सपरिश्रयः 

तमिन्द्र निहि गर्भेण सावरां सरति । 

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्् आधाय करसे पृषदाज्यं 

संनोय पृषदाज्यस्योपघात' जुोत्यस्िन्सहसं पुष्यासमेध- 

मानः खे हे अस्योपसन्द्यां माच्छैत्पीत्मजया च पशुभिश्च 
खाहा मयि प्राणासत्वयि मनसा जुहोमि खाषहा 

यत्कम्मेणाऽव्यरौरिचं यदा नानमिहाकरम् अग्नि्टतखि- 
एक्रदिदात्खिष्ट ९ सुहत' करोतु नः खाडईेति । 

अथास्य दक्िग कणमभिनिधाय वाग्वागिति विरथ 
दधिमधुष्ठत संनीयानन्तहि तेन जातरूपेण प्राशयति 
भूस्तेदधामि भूवस्तं दधामि खस्ते दधामि भूभुवः खः 
सव्वं त्वचि दधामीति । 

अथास्य नाम कगोति बैदोऽसौति तदस्य तद् शुद्मेव 
नाम भवति। 

जोवाणुप्रवेगानुकूलस्याकामावस्थायां निष्कियतवे अन्धदा च धघनावरणत्ये 
लतुप्रबैशप्रतिहततवात् निष्फलत्वम् । ष्वजपतनाक्रान्तासु गर्भसश्चार- 

दशनात् स्लोपंलोः स्पर्णादिसमुलषषास्पादिक्यप्रमाणेन म तु क्रिया- 
निष्यक्तिकालमाविसव्वाङ्गास्ेपेण पेशिहन्तस्य वोजजोवाणाप्रवैये दन्त 
मामस्य मन्दक्रियते मादंवगुणोद्धावकल्वादुपादानानां कन्धा ; भधिक- 
क्रियत्वे संहइननशालित्वगुषणोडावकत्वादुपादानामां पुजः। यैः पुनः 

पेगिहत्तस्याकुखनप्रसारणाभ्यां पुच्रकन्धाजन्ेति निर्णीयते, म तरयः 



प्म ५। ] विदयाबल्लो । ` ५१५ 

अथेन' मावे प्रदाय सन प्रयच्छति । यस्ते सनः 

सयो यो मयोभूर्यो रता वसुविद्यः सुटवः। येन विश्वा 

पुष्यसि वार्याणि सरखति तमिह धातवे करिति। 

अथास मातरमभिमन्वयते इलासि मेवावरुणौ वीरे 
बौरमजौजनत् सा; त्वं वीरवती भवयाऽद्मान्ीरवती 
करदितित वा एतमादहरति पिता वतोभूरति पिता- 
महोवताभूः परमां वतटकाष्टा प्रापरच्छिया यशसा ब्रह्म- 

वचंसेन य एवं विदो ब्राह्मणस्य पुतो जायत इति । 
ठर, ८।४ । १--१८। 

४१ । युद्धान: प्रधम मनसत्वाय सविता धिवः। 

अनिन ज्योतिनिचाय्य पृथिव्या भअरध्याभरत् ॥ 

नियमो निरुध्यते ; निष्कियपेशिषहन्तस्याल्पक्रियत प्रसारणमधिकक्रियल्ल 

पुन राक्तेपाटाकुख् नमिति हईतोः। मोज्याटिकः स्मै कारशत्वना- 

स्मिच्रवान्तभंवति । वबाद्ुस्येन रत्यङ्गानासुपदेशस्तव्छास्तरे नियमस्या- 

स्यानुकुल्याय । 

४१। विविधान्युष्टानानि ब्रह्मदशनानुकृलाग्यभिधाय साल्ा- 

सत्साधन' ध्यान वक्घुमारभते। “खदेहमरणि' क्त्वा प्रषवश्चोत्तर- 

रणिम्। ध्याननिश्रथनाभ्यासात् दैव" पण्ये तरिगूढ्वत् ॥” इत्यतोता- 

ध्याये सन्यैतथित्तं विनिवक््यं सखबदेहे तस्य धारणमुताम् । केन वातत 

सिड' भवति तदटेवाद युष्ञान षइति। सविता--“धियोयोनः प्रचोद- 

यात्” इति धोप्रचोदयिता त्वाय अषयन्नानाय प्रथम" मनः युच््ञानः 

तत्र प्रवरत्तयान; म्नि ज्योति; तदपिष्ठित' ज्रानश्च निचा भवगस्ब 

षृथिव्याः धि भरस्िन् शरोरे धियः बुचिठत्तौः भ्राभरत् श्रादरत्- 

ततर साक्ात्सस्बन्धेन तत्तवावगमाय । 



५१६  बेदान्तसमन्वयः। [११ 

युक्तेन मनसा बय देवस्य सवितुः सवे । 
सवर्भेयाय शक्तय । ̀ 

युय मनसा टवान् सुवष्यतो धिया दिवम् । 
हइच्जोतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ 

युञ्चते सन उत युद्खते धियो 

विप्रा विषस्य हती उपरचित; ¦ 

वि दहाटा दवं बधृम्ःिल्कड़न्- 

सहौ दवश् सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
टज ठा ब्रह्य दन्द नामनि 
+ न | वि एका यस्ति प्थ्य॑व यु 

प्रनिदनु्गास प्यानाय ग्रे सादष्धाद तत्तिमित्तं देःस्य मरिन 

सथं दुद्र कतमह । 

पजा, = 4 (4 ५9 सयं ६1 ५ द ५ ५ न] ^ 

गरुच्ा{त | ददः स्वग दतः मच्छतः ~~त स लसन मू--- दताम् 

करसन मनसा सह युक्ताय--छान्दस'--ग्रह्ला---तन् संह त“ “कत्व 

संमाध्य-- छिदा सम्यर्दगनेन दिव' दोतनभौन' हत्त मत् ज्योतिः 

सरिष्यतः याविष्करिष्यनः ताम् देवान् करणानि सस्ति प्ररयिला 

प्रसुवाति-- कट --प्रसुवतु- नना विन्करन्पपन प्र रयत | 

युद्नत इति । विप्राः मेधाविनः; प्रन: युद्धव ममादिन' क्रुन्बरि 

उत धियः इतराणि करणानि युक्ते । तैः विप्रस्य--विपून्यैः प्रा परे 
कः, विणेपण पूरयति साघकानामभोष्टम्-भभोष्टपूरयितुः, बहन 

महतः विप्थितः स्वन्ञस्य, देवस्य सवितुः महो महतो परितः 

कम्तव्या। स पुनः होत्राः वाचः यज्ञान् वा विदधे प्रवत्तितवान्, अरत; 
धमरुना{वत् प्रन्नावित् सन्यैन्नानात् साक्िभरूतः एकः अरहितोयः इत् एव । 

गुज ङति। दगसमश्लदख वयीर्दभसूक प्रग्रमा कऋमियम् | 



शररन्तु विप्रे अरृतस्य पुरा 
आये धामानि दिव्यानि तस्धुः॥ 

अगिनियवाभिमथ्यते वायु्यत्राभियुञ्ते । 
सोमो रकातिरिच्यते तच सञ्चायते मनः ॥ 

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृव्वम् । 
तच योनि क्तगवसमे न हि ते पुष्वमच्चिपत् ॥ 

रस्या देवतं हविधानें। ब्रह्मपूव्वैप मन्तोच्चारणपूव्यैकः वां हविर्घातं 
युज योजयामि इत्यादययस्या व्याख्यानम् तच । अरत लन्यधाक्षत तत् 

ष्यंताभ्बतरेण वेदान्तवेद्ये परामनि तस्या नियोगात् । नमोभिः नम- 

 स्कारम्तुलिप्रणिधानादिभिः; वां युवयोः नरनार्य; कारणभूत पूव्यं 

चिरन्तनः ब्रह्म युजे ्रानुन्ये योजयामि--समादघे इति भाष्यकारः) 

इवार्थ णए्व। सुराः पर्डिताः यथा पथि सन्मार्भे वियन्ति जौवनरेषः 

कन्ति, तथा श्लोकाः भगवद्यशोगोतानि मम सन्मागे वियन्तु ्ययिलाः 

भठन्तु-भगवदयभोवगन' हित्वा नान्यत्र प्रसरन्तु ये दिव्यानि 

धामानि ्रातस्थुः अधितिष्ठन्ति विश्वे सव्वं तं च्रसतस्य परत्रद्यणः पुताः 

श्रात्मजाः तान् रखन्तु-तैः सदहेकद्ृदयत्वेनेव सुतिरिति खवण- 

प्राथना। 
प्रेरयितु; प्रेरणां विनान जातु परमाकनि मनसो गतिभवतोति 

देभंयति बाद्यानुष्ठाननिरतत्व' तस्य दाद्ृत्य रग्निरिति। यत श्रग्निः 

अभिमय्यतं यन्ना मन्यनेनाभिज्वास्थते, यत्र वायुः प्रवग्योदौ अभि 

युच्ञते पवित्रेरितः णब्दाभिव्यक्तिं करोति, यव सोमः अतिरिच्यते 

द शापविचरात् पूथयमाणः, तत्र क्रतौ मनः सच््ञायते प्रहत्तिमत् भवति । 

सवित्रेति। सवित्रा प्र रयित्रा प्रसवेन प्र रणेन प्ये चिरन्तन 

ब्रह्म जुषेत सेत्रैत। किन्तेन सेवनविधिपालनेन ? डदि यस्मात् सेवन- 

पारवशात् तै तव पू्वैम् श्राचरित' न श्रक्तिपत् न लां सन््नार्गान् 

। र 4 ॥ वि ४ ॥ ~ ५ ' ॥ ^ £ , ४ 1 4, 
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इटौन्द्ियाचि मनसा सन्निषेश्य । 
ब्रह्मोड्पेन प्रतरेत विदान् 
स्रोतांसि सर्व्वाणि भयावहानि ॥ 

प्राणान् प्रपौष्यो् संयुक्तचेष्टः 

चौरो प्राणे नासिकयोच्छुसौत । 
दु्टाष्वयुक्तमिव वाडहमेन 

विहान् मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ 

समे शुचौ शकंरावङ्धिवालुका- 
विवर्जिते णब्दजलाशयादिभिः। 

भभ्वरंगशयत्। भ्रतस्ततोऽपिकफललाभाय तत ब्रह्मसि ल॑योनि' वसतिः 

क्णसे कुरुष्व । 

अधुना योगरोति' वक्षुसुपक्रमते विर्ब्रतमिति । सौरि उरोग्रौव- 

शिरांसि उच्रतानि यस्मिन् शरोरे तत् जिरुबरत' शरोर' सम' समभावेन 

स्थाप्य संस्थाप्य, मनसा सह इद्दरियाणि चक्ुरादोनि भन्लर तया 
द्रटि सत्रिषेश्य विषयतो विनिवन्ये सुच्छाकारेण तज्र सन्धाभ्य विदान् 

योगनिरतः ब्रह्मोड्पेन ब्रद्मा्नवेन ब्रह्मावलम्बनेन सवयि भयावदानि 
श्रोतांसि वदिर्मखतासाघकेद्दियप्रावश्यादौनि प्रतरेत भतिक्रभेत् । 

प्राखानिति। शष योगासमे संयुक्षचेष्टः संयतेन्द्रि येः जितासनः 

स प्राणान् प्रपोष्य श्वासप्र्लाषयोः मति विच्छद स्ौषि प्राणे शक्ति 

इन्धा तनुल' प्राप्ते नासिकया उच्छसोत श्वासम् उवृर्ञेत् नतु 

मुखेन । विदान् योगन्नः भप्रमन्तः सन् दुष्टा्वयुक्लम् एनः वाड" रथम् 
इव मनः धारयेत शवे खापयेत्। 

समद़ति। समे निशखोश्रतरहिरी, एचौ शदे, गवा रावद्धिवालुका- 
बिवच्जिते तथा ब्दललायरयादिभिः-- शकरा शुद्रोपलः, णष्दः जम्- 
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“ मनोऽनुकुले न तु चचुपौडनेः ` 
गुहानिवाता श्रवसे प्रयोजयेत् ॥ 

नौ हारधमाक्ानिलानलानां 

खदो तविदयुत्-स्फटिक-शशिनाम् । 

एतानि रूपाशि पुरःसराखि 

ब्रह्मण्यभिव्य्तिंकराखि योगे ॥ 
कोलाहलः, जल जलां भिनित्यसुपदरत, भाग्यः भाव्यार्थिभिः 
सङ् लः, एवयादिभिः-- वचित, मनोऽनुकूले मनसः स्थेानुकूले मनो- 

रमे, न तु चशुपौडने चश्चःपोडने- कान्दसो विसगेलोपः-- चक्तुःपोडा- 

करे--“प्रतिपाद्याभिनुखेः?-- ति भाष्यकारः-- एवम्भूते गुदानिवाता- 

अयणे गुदायां निवापे बाबुप्रवाहशून्ये भराश्यणे च विजनप्ररेशे प्रयो- 

जयेत् प्रयुश्लोत विस्त परमालनि । 

एवं प्राणायामेन कानि कानि दृश्यानि दक्पधगतानि भवन्ति 

तान्युच्यन्ते नोष्ारेति। नोषारादोनां रूपाणि तन्तहश्यानि योगी 
क्रियमाणे ब्रह्मणि भाविष्क्यिमाणे निमित्ते पुरःसराणि भग्रगामोनि। 
«तच्छभ्' च्योतिषां ज्योतिः" (४।८) इति कथनात् न पूर्व्वोज्ञानि 

दृश्यानि ब्रद्मरूपाणोति मन्तव्यम् । तत्तहश््ानि वाताधिकयवशा- 

दु्न्ति, ्रतणएवोक्त' महाभारते यान्नवल्केन जनक" प्रति-- “प्राणा 

यामो हि सगुकः निर्गुण धारथेष्मनः। यच्यषटवति मुखन् वै प्राणाम् 
मेथिलसन्तम । वाताधिक्छ' भवत्येव तस्मात्तश्र समाचरेत् ॥" 

( शान्ति, २१६, १०स्नो )- प्राणान् खासप्रश्लासान् सुख्न् यत् यत् 

ह्यं नोष्ारादिक' ऋषति गष्डति प्राप्रोति त्र त्र वाताधिक्छं 

मवति वातविकषारहेतोस्तदुहवतोति फलितां; । भतः तत् ्ाष- 

प्र्णासनियमसन' न समाचरेत् इति । ाघुनिकेर्प्येतत् प्राणायरम- 

वैश्य प्रत्यक्तोक्ततम्। “निशायाः प्रधभे याभे” दत्यादिभिस्तभेव स 
सखाभाविक' योगमाह । 

॥ त । व अ म 1 वि 
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५२० वेदान्तसमन्धयः । ` एय । 

पृथ्वपतेजोऽ निलखे समुत्थिते 

पञ्चात्मके योगगुशे प्रहसषे । 

न तस्यरोनोनल्रानदुःख 
प्राप्तस्य योगाग्निमव' शरीरम् ॥ ` 

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 

वशं प्रसादः खरसौष्टवच्च । 
गन्धः शुभो मूव पुरोषमल्पः 

योगप्रव्रत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥ 

यथेव विम्ब सद्यो पलिप्ं 
तजोमय' भाजते तत् सुधातम् | 

तदात्मतच्चं प्रममीच्य ठी 

एकः ह्वतार्थो भवते वौतशोकः ॥ 

अनन्तर' भूनजयमाद परथ्वयरविति। एथवपतेजोऽनिनल्र त्तित्यपं 

तजोमरुद गो मप्र सिदे प्ठभतं मसुणििते तत्तत्स्वरूप्रद गे ननिष्यन्न प्रह, 

तमके यागगुणे गन्धादिस्वरूपदश्नरूपे प्रहत्त योगाग्निमययः पगोर' 

प्राप्रस्य तस्य यागिनः नरोगः न जरान दुःखः मवनि-भरूतजयात् 

भूतोद्यानां तेषामभिभवः । 

योगस्य प्रथमप्रहन्तौ किं भवति तदाद लघुत्वमिति। सखम् । 

आ्आकमतक्छदभेनमाह यग्रैषेति। दया टादिभिः उपलि्त' विम्बं 

सौव राजत" वा मुधात' सुधौत' यथा तेजोमयः सत् राजते दोभि- 

मत् भवति, तत् वा तत् इव भाततस्ल' प्रसमोच्य दृष्टा रेषो जोवः 

एकः- प्रक्लत्यादौनामामनि लये षरहितोयः- क्ताथः सिदमनोरथः 
बोतश्नोकः भवते भवति। 
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्रदात्मतत्तेत शु श्रद्यसल्ल' ` 

 दौपोपरपेकिह युक्तः प्रपश्येत् । ` 

अज' ध्रव सर्व्वत्चैविशृह् ` 

 च्राल्ा देव मुच्यते सव्वप्रैः॥ 

। णवत २) ९~--१५ 1 

४२ 1 अलात इलयेव' कखिहोरुः प्रतिपरदात ¦ 

द्र यत्ते दक्तिण मुखः तेन म पाहि निलयम् ॥ 
मा नसोकै तनये मा न आयुषि 

मानोगोषुमानो अश्वषु रौगिषः; 

वौग्ान् मानोसद्र भावितोवधौ- 
0 सि १ 

हविप्रम्तः सदसि त्वा हवामङई ॥ 

पदं ४ २१.२२ । 

केवलमाकमतच्छवद गनेन न क्षनाथेता किन्तद्यामनि परमासदभने- 

नेषेत्याद यदेति। युक्ञः योगौ वदा दौपोपमेन याततल्रन ब्रद्मत्छः 

पपश्येत् प्र्यक्त कुध्धात्, तदा सब्यैतच्चेः प्रकनितत्का्ः; विशुद्धम् 
सस्यम्, रज जम्मरषहित' खयम्भ्, प्रवम् भप्रच्यतसखस्पः देवः जाला 

सब्देपाजञैः सन्धवन्धेः सुचखते 

४२। प्राधनाप्राधान्यन विद्योपसंह्ारः क्रियते, ब्रजात इति। 

अजातः जम्मादिविरदितः इति हेतोः कश्ित्-यः कोऽपि जोषः-- 

भौरः जग्मजरादिभ्यः मोत लाम् एवं प्रतिपद्यते शरण गच्छति, 
एषमिव्युदाहरति--हे रद्र क्ेणापहारक, यत् ते तव दच्िणम् मुकूखं 
भक्तानुग्राष्कः मुख तेनमां नितं पाड रण, 

विशेषप्राथमामाह । हे दद्र, नः भ्रस्माक' तीके पुत्रे वने दौज 

९९ 
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# # 

पृ दह्न!मपरोचाद्यसेन प्राचमेवोपादिलत्। छ दव पश्चमूतान। ाक्षनभदःपमतीना- 

मादिष्छादौनाख स्थां प्रभुः, ददषौगकिबसदातषाम् । "दामाविकौ चामगलक्भिया च" (4११) 

ष्तर बलकिया क्रियाज्रक्जिरिति यदृ तत् परा एव पर्यवसत्रम् | द्नमाने जय कियाशक्: 

मप सि; प्रा्तमेनेव वद्य पिदश्गिः। बरह्ञयामष्य) प्रा ब्रहद्थंनस्य प्राचान्यम् | सम्बैष्य प्राद- 

न सम्यत प्राष्वस्य, प्राशे पुनः "प्राश्यसय प्राशः” (४।१) इवि प्ररकषत्ेन तदन्यानि, दस 

ष्व सन्धान्तरमावकतया ब्रश्मष्छी यश्वः वेदान्तविश्नानस्य गेलौ । सन्येव" परम्परया ब्रह्मदण्मे स्यथ 

तश्छातिन्यव हितत्वमिति “पूषन्न कर्षे" (१।१ ) इत्यव ततृप्रतिपरशती दश्यते तलदयिष्ठात्;ः क क. 

स्वश्पाविष्करयेन। सन्यपि साशादृब्रह्मीपदये कथमेव व्यवधानेन तदर्बगोपरेष् इति लिका 

साया निहत्तिः स्या्स्वक्ह्ययानिति नाच तत्परपष्चः । 

१। भत्र साचकनातख कर्तव्यः निर्हिटम्। भ किमपि तेनेकराचिष्ठानविदरस्विततया 
दरव्य" व्यवहरतव्यञ्च । बौऽसाविममुपायमुपेच्याग्धधा चरति ग तंस्यारुष्ठानवाहृस्वलेऽपि योगा. 

वाभिः। यद्य्नादिसखाभाविकन्यापारेख योगविच्छेदः स्वान् तेषां परि्यामपव व्रेयानिनयुक्तिदेदेव 

वदसम्भवान् । अतएव गरुतिर्योगद्याविष्छं दसिद्धाचै प्रहणरटतमीपायसुपदिदटवततौ । अररोरषार. 

फयापि भौमोऽपरिडावः) प्रतर भोगकाले न कवल भोमेषु भगग्हभंन" किन्तु तरिद्टल' अधा 

मवश्लमवचारबोयम् । केवलः भमीजेदु भमवहर्भमे का यतिरिति न बाथ्या, छनि बहवीवै 

तिद्यन्यादिपदिश्च।पितभगवदाच्ाविरोचितया गरिताग् शलुगुद्धितान् तिषदयाम् शश्व, 

स्वकन्पनागेरताः आआकमाव' हतार्थनान्धक तथेव चमौाधकोातौतनद्मवि दष्यन्रतया) “गदाचि- 
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च्छक्तिनिः” इाुहाननरः (ुनिने व्यामोहः भजति गृदौवादततमाः” इति इता्िणान्यता 

लात् विदथा न सश्चदेत् । शेन व्यकव" -तेन दिद्धरेन भीभनेतयब धमाविददगभोगएव भन 

सतपररित इति-“धोमिदङगसूतेषु क्ानीऽक्ि भरतम" ( दो ५।११) पयायश! 
योऽसावमिखावौ च्ाविदव्रः छ एव स इति तदनतुमीदनातोक्म् । यष गाश्यसानुभोदन' 

तष सोरसेति भलाऽथरद भिष्याथारए व । भगवदहमी हितानि ककाचि तदाप्ूरितानौति तेषा- 

महु हाने ग तव्छनितदीभख छकावगेति "भ वैदो जिग्यते गरे" शरम् । तत्? रक, विना 

गोरैति साणाघ वा कयातरे समने इति जतसगुमी दितमभुमो दितमिति भेन वबोभिदलाव- ` 

श्यमादिलादक्रिलित्करम् । अगत दिताच्िहश्यागुमीदितलयहि्ाभ' कोदीवपरिषाराय भव ^ 

गीति सम" छमश्चसम् । 

९। वेदामक्लहधिनं पुनः ससव वेदविडितातु्ानादौन् भिष्यालेम परिष्ायातश्मुपदिष्यते 

चिन हमेव तचधिषेश्यत इति पू्धमुहिश्म् ( १।६)। मपुत्राद्मङे पुनख्वेनसौवानतर्यामिषां 

परस्यरसम्बनध' प्रद ब्रहमचि सर्वकः विदधाति (३९?) । अश्र सर्मैश्योपकारिसाधमान्तरमुप- 

दिश्व ुखभमागे प्रद्धंयति भुविः क्रपाजुतया। न हि प्रह्नतौ किख्ठिदसि यत्र परख सम्बद्धम् । 

थे पृण परहृतिमबमत्य परण योगममिकाङति, भ केवलः तेषां विघ्रवाइष्यक्तिष्टता, किमत 

पपर योगभंश् श्रयस्व भ द्टाश्षररण्यम् । न यया खातसाहश्ोऽसराबसधेव वेदान्ते सन्ध 

प्रज्ञतिमवलम्पैपव साधनानुक्ानि। प्रकरतिलदे कदेति विभजनात् प्रमतिः प्रहण्टा क्रिधाशकतिः 

देखरद' पनर हदौहराविभा वतिरोभावखभावकः तखा विदिषड्चिबय" धेन च मेचिनेयव जौवश्य 

भावातेचात् बन्धन जोन हरटिभेदादेबष्यम्प्ावि । यदा हि प्रह्नति परेड विष्छिदाचेतन- 

लगदूपैख द्दवाति लमः, तदा साऽ्वानकारणतया (१।४) बन्धना भवनि सोडकरपिषिष- 

चिव्रायीगात् तल मौहोत्पादनेन । यदा पुणः कश्यातमसख् पवलेव प्रलरटनि्ाअक्तितयेन छा 

सदये, तखा भेचिषय पुमरेकस्येव कर्थ खगुणसव विविषविकाभत्येग, तदा तेन परचाविच्छं दबीग- 

मुाग्य मी्वनाय भवति का तरेचिषा्च। श्य प्रलरक्नियादक्तिः पराशशक्तिरषेति वह्ञयामसा 

तस्याः प्राधान्यम् । | 

९--१०। दतै (१) भजनौयत्वेन परमेषो पस्याप्यते ¦ पर' त्रहमेवीपनिषदः प्रतिपाथ्म् । 

म हि पगर्णातु चि्तसभाधान निरति मसवदनुमोदितकणीनु्ासस्च विना कषायकशुषितल- 

पिति । बदभपाये ग तल्मूततिः । भसमं तष स्याभौ पनिषदज्ानमवददअद्धितया तिति । 

एद चिशसभाशानारेव तत्वा तिः, तजसा, तोवौ पनिषदज्नानलासु1दयः, तेन च जञतादे्ा \ 

यथुएणिषदैव परमश्वानायाल किमगादिभिः ? रैना सा दिकलाश्े, अशत ए तला 
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 चवयदसंन्दोनम् । यदोष किंमुवनिदि ? आमोदितं मंहारिवमण्यायि सर्पादिक खाराध्यतय 

 ररयि। यत् स्तवि तेत् सें, तवीय । इतर म सीं वेदानुपेथते, भेदुपे्ेत 

` ससत्वतो सोधेत। अये (५) गदमाधिि्तः सदह" तदथोगतिथा निवीत्यापिकारो सं लुतो 
भवति साधक इति शेपः! यमि (५) वरवलनतवत् कीगाकाद्िष्या जिरेलदमप्र॑भनतया भवि 

सग्यभन्धधा यमाह भो सपरित शत्व क्षा वीनावलम्बनमु्यते कखितग्वलस्वावतीरध सलालाक- 

गरषशेन } “श्वाकं भिवत्" इति तुर र्मम णिर्वखक्यादपारण्ान् कथे भ सेन खश्पेो- 

रूतलताप्रापमलसित्व' धरेश रह्नाति योमार्भीति लिक्वासा सखिरेवं भाति ; यसोऽनिख' कापि 

वन्ध, वम्तु चम स्वरुपौन भषितुमहति । ब्रह्मणो हद्व सान्ता वकलश्रैव पण्यन्ती “स 

यृदन्तरा तद्द" इत्या शति; । खष्पात् एयककरन्याभिलसदख एन्यमव न तु षन्तः भर्वद् 

वदितव्य म्.--भ्विसदपः वम्नुरतः न दम्तुतौ भिक्नसथापि न तत् प्रथसः प्रतिभाति खनायधे(रक्त । 

+श{{भिर्मिव्यदस्येन्वियमहान्य दत यस्य गुरुसम्बलितससव अदिस भषति, न पुनप््षराद्यन 

तख } सध द्विषन्त प्रव्याद्स्म ह रोद्िविसम्यस्तौति प्रामः नापेति। अतणएव तर्चाश्तिनन 

सत्य (स्न निमा म तितकविषवरः। यसित्वस्यास्यामन्तत्व' सष्टजीपरभ्यमिति तदन्तम् तग्र 

ताना जी मासमे. एतम छा चरा 2. हासम्तेन्यवधारण् योगस्य प्रथमभसःवुद्रस्ननःनै ण तयः 

गत उन्दन्धिदा नादद जिषम्बर्पोपलनिः। धम् पनः पप्राहणवि तस्यववद्षः वसित 

ननिरययायथः सोमातलव्वममुपदिगति। त्रद्मदर्भनेम भवति षदयगरत्यच्छदन ; कदय दद 

नामन्ते सव्र: संकस्िन् कल्यारतमरपप्रन्यक्चौ करणात् विषयसम्बन्पेऽपि न सागापायेः ) १ 

(६) कमानष्टामस्य तितीपदुतत्मग्थाधितस्त परदग्य ; सपमे (3) प्रकतिविश्वानतया तर्दकी पयत 

शेन हि विज्नायते;करसन्यपुरुषः। पशपरप्रकविपरिष्वक्षा दि पुरुषः, मुतरौ शिषम्बरपवनाऽस । 

षने (८) प्रनरुपासमः तदसलश्बनम तेन चान्समौो ब्रद्मयोगापादेनः रसैपेणीकम् , तस्योप. 

वमाद्याने' सिद्ननितवेदान्व्यास्छ्यातृशां मागानुमारिं रविक्लारश त्वतप्नौप्रपूराषैव द्रव्यम् , 

म सस्पापद्रातायावलम्दनश् व्व संदिप्यो खनि प्रणवो धमुः"--प्रणवद्मीङ्ारः) मथ्य प्रयम- 

साताऽकारौ वेश्रानरः ; दितौयमावौकारमतं जसः; ठतीयमाक्रा मकारः प्रान्तः ( १।४।९य्ए] ) | 

प्रधममाचायां 'ष्प श्प प्रतिकपौ विव” ( ५।६ ) इच्यस्याः युतैः प्रयीगः ; दितीयमाचायाम् 

"अयमात्मा त्रद् सन्ानैम्ः" इन्यस्याः (३२१) ; कतीयमाचायां “सन्धः खल्िद' ब्रहम तश्जसाभौ ति" 

(1१२) प्व्यम्याः। एषः हि विहितमुपाङानेविष्यमतर । “लौव-मुष्छयप्राक-लिंक्ापेति चेप्रोपाधा- 

विध्यादाव्िततादिष् त्यागान् (१।१,३१) द्य जोधन श्मिः, प्रासेन क्रियायः, खिङ्न 

द्ाम्तद्पमुपासारदा रद्य । किसाग्क्या तिदस, आमिश्क्या सनमाकानमजपण, सकय 
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खामन्दछेति सङिदानन्दस्य परान एवः रबंहथभिति न कविविरीधः। “अमाव वतुः” दयक 

अड ब्रह्मासि" (८१२) एययखाः प्रथोर्नः 1 चंत एकाक्न्त्ययेन जिदश्श्पेख चोपासाच विष्य 

सम्पुक्षलमस् समनवति । शरूपीपाखनावालापगिकः कथ वा . "ईद ज्ञागसनन्तम्" रन्याद्यवस | 

व्यनेनीपासतन' विहित प्रीकं तङ्गौताखंमन्व्यंभाषये । विषदौभविष्यतेतत् सवै" त्वहम् 1 

मवमे (९) भगवदनुयहथ तदेनुगतोषाधैन च संसिद्धिश्च्यते | द्मे (१०) नातपस्काय अह्विश्या- 

प्रवक्ष्य भक्तिशन्वाय ब्रह्मविज्ञान' यच्छं दितु्पतेषारः। ॥ 

११२०) एकादशे (११) प्रद्श्यते शुद्र बा मत् वा किसंपि नाष्य" तत्र ब्रह्मदशनोप- 

यौ गिबविषयाखां सत्निषेश विना। आरभ्यते डि जौषन' वेदा्यसमेन) तच यदि ब्रह्मदभमानु- 

कृल कौल भावलम्बाते स्थात् पनसदिष्छदः अतएव प्रथमाध्येयसद्िताधं पदाधविभाग- 

पाधौ लोकाद्यारोपे शौपनिषददशेमसभ्रिवेश्चः एवशाप्रसिद्धे विषये ब्रह्मदैर्भनादैकल्यं विधाय 

तदन्यच यम् यदुक्र श्ट सदाकरे विना विगेषव्याष्टयामेश) दाद्श्रे (१२) घत्व, तपः, अध्ययन- 

मध्यापम', घम्मातुान', इण्टरिधिरयमः, गारईल्य, तदु चितव्यतद्ारः, सथ्यभषते कस्व्यतेनो पदिद 

मौपनिषदन्नानस्छ याथ । त्रयोदशे (१९) ध् साधनमुक्तं तत्त्व विचारितमारोहवलीप्रपूत्तौ 

धरर ¦ तदलं पषटपेपरम । विशेषस्वाकर एव सुख्परः। चतु शादार्भ्य यावदिश्' (\४--२०) 

साधनः डि सामप्रधामम् । वबाकप्राखयोरेकत्वेन साः सामलम् ¦ भ॑ हि विना प्राशशक्जि 

व{गु्चारणसम्भ्रावना। गाने पमसच्छकतेरधिकविकाशः। मानमा भ हि ब्यप्राधिकरः भ यदि 

तव बरद्रद्भमानुकृलटरिः समपरवति। “यदेष शमः इ.षिका सम भश्केन समी नागेम सुम 

एभिस्तिभिर्लो कैः समोऽनेन सन्यंड तखादेष सामागरुने घाल; सायुज्यं सलीकतां जयति य एवनेतन् 

साम वैद" (<।८) इत्यत प्ररस्य ्गद्यापिलात् सवस्य च वामारश्चलात् ततृखषश्पभूत साम 

ग्यापितेन परर्टद्यादिन्धादिविविधाकारष प्रकाशमानस्य सास्रः काष्यषु कारशानुममेन इद्माधि- 

षितलवात् परोचदृह्मणि परारी प्राण्ख प्रासः" इति नियमेभापरोखनियन्तबृद्मदशनः विहितम् ; 

सन्पद्िन् भासमानस्य स्सीजपसय च तस्य क्षाः स्तुयसन्बन्वशात् सोतभूते तथिन् स्तु्यस्य 

साक्षादुपलसिः। 

२१। च यन्नाध्ययमदाननिरतागां, तापसानां, नेहिकटृद्मचारिणाच पुर्ाञ्ितलोक- 

भाकूलसुद्धिस्छ, यै पुनः बृद्सस्था भवन्ति तेऽख्तल' यौति साधारणता साषखात् यत्र तक्रा 

गृद्मदसखताया; सममादना । तथा हि मोरध यकङुपरत्र व्वाखः- 

“बुह्मचारो ग्एहस्य स वानप्रस्थीऽच भिकः । 

यथोकवारिण, सन्य मनन्ति प्रमां गतिम् ॥ 
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| { ऋति १४४, १६-१५द्ी ) इति। 

एकोवापि' इन्थमेन वारस्य हतृथतवननितिदव् + . करव करीष | 

काशन षका जहा शुनिदेनान् । = 

तथाद्वावमेदेक विजेय" चनोलाधनम् ॥ २, ॥ 

सुह जिश्चागमिषका ष्ज़तेदान्ततू धावं “असिम् हि पथे भाहइश्यादी रितेपप्रागसेान 

ब्रह्मकामाय म समादति, सखिन् पचे व्या निहतिदारोपकारिषौ परत्रव्या चानाङ्गतया विचौीयते 

म निथपरेभेलयथैः ¦ शियपिे ति सयनाखस्य गडसखेनीपसंडारस्वागुपपत्तः,.......'त्यशवानेग 

सुष्यन्ते यत तवाश्रमे रताः' श्य्यादि ृतिबिरोधाच ।” शति । व्रज्या ज्ामाङ्गवया विधौयते' 

तुपक्तिः शुखनुमोदिता “धेन स्वारेभेह ध एव” (१०।३४) धुगज्लात् । भव भाव्यकारे गौम 

च्छङ्-रेच यदन्धया भाषितः तदधिहततिमामावखारि । अपरोखश्रानागन्तर' यदा हि षारमावस्य 

श्थिरतामुरेति, तदा साधकस्य सच्छा ज्िवखषपाधौनल्वात् भिरजिसानतया तदार्दगकरचः 

लो कावारमुपेचय तदिप, तार प्रल्तिमानेमुष्टावघति । 

यदा बमनुगद्वाति भनवानासमावितः । 

छ लडति भति लोक्षि वेदे च पररिगिशिताम् ॥ 

(भा, ४।२९।४६ } दनि) 

मार्मोऽय' क्लि इति प्रिद: । पल्लरटदटान्तीःखं व्वाखतमवः एकः-- 

हंपायनाच्छ को जश्े भगवानेव शङ्करः । 

अंथापिनावतीर्योष्येयां ख परापर परमः पदम् ॥ 

एकस्याद्याऽभवन् पुताः पश्ाव्यमतपखिषः । 

भूर्तरिभाः प्रधः श्यः ष्व नौर पथमः ॥ ( कुपु, १८, ) । 

त्यत्र निहसियोगधिद्' परनन", वदनन्तर' खदपावस्यानच्च लोचध्ोकाश्यानदिवमन्यति । 

अकय्ास्यः इति कथनात् सदपाव्वानादन्याम् जिवखदपापद्तवेताशदाशया च जामतष्वादा 

योनिन्वां पौव वौमाचादधान् पुषाठुदपाद्बदिन्वायाति । इश्यते डि पश्चपुरारे पौव्लासपयरथ 

ताह णपतिनामराय् ;-- 



१० । ] 

एलस्वपचाः वतक - पीोनधलान्विताः # ` ` 

एतेषां पौवरौ कन्दा भागकलौ दिवि धिगुता ॥ ~ 
 योभिनौ वौगमाता च तपषत्रे षदादकम् । ५ १ ध ६ (9 

`  प्रश्नी सनवान तखा बद षरं सुता वतः 1. 

योगवम' लशपच भचर पिलितैन्दरियम् । 

टेडि शैव प्रषत्रसल" यदि भै बदतां वर ॥ 

ठवाच ईैवी भविता व्या्षपएत्री यदा एकः । 

भविचौ तथ भादा ल पीमाचा्ख सुव्रता ॥ 

भविष्यती चते कन्था कलौ भाषा च योमिनौ | 

पाषासाविपनिर्देया शास्वतस्य तदा त्वया ॥ 

जननौ प्प्मदभस्य बीगसिद्धांदा यता । 

कणो नौरः प्रधः परमभुम॑विधयन्ि च ति तृताः॥ (ष, ख, १०य, )। 

"स्वप, एति विदिश" सङ्पावखलं पत्यदं ् रधति अश आदितवादच प्रषययोभेन । “कायं 
क 1, [ {1 

खपुवसटशपी,.. द्रवसे” “काया पश्यन् समावतः" (भा, प, १११ ३०१८ ) इयन्निसत 

स्वक्पावस्थतेम दशमः व्यज्यते “बायातपी ब्रह्मविदी वदति" ( कठ ३।१ ) सि वथनानुरूपम् । 

परोचख्ितख एरैरस्थस्यैव" कायाद नः वहसोऽद्यापि चटते। पषा: पच कौमा वाये च 

इरिष्ैऽच च चलारः। 

एताशुल्पाश्य धासन योगमायाम् महाव्रताम् । 

शरुला खज्नगकाद्न्धान् व्यासादमितबुदिमान् ॥ 

महायोनौ तती गन्ताऽपुनरावर्िनौ गतिम् । 

यक्तत्पदमनुदिग्रमव्वघ" ब्रह्म शतम् ॥ (शरि, १८अ/ ५४।५१ न्नी ) 

तयत श्वन् मागवलानिति मन्तव्य" पूलैतैव निखिलानधोश्रदशत्। -सहायीनौः 

निरति्रयुभयथोगवलात् । 'अपुभराव सिनो गतिम्, अत “स खलतेव" व्तेयन् याददायुष 

्रहमलोकमभिषन्पदये न च एनरादस्ने म च पुङराकत्तते" ( १९।९९) इति पेया (कन्धा 

मामसौ इर्य किः वीमनिरतलस्य पिदगथाइतत्वात् । तथाहि-- 



५ रद्र 8 दान्तस्मन्वयः | ५९१५. 

एते स्युः पितरस्तात योगिनां योगवशगाः । 

आप्याययन्ति धे पूनय' सोम' योगवलेन वे ॥ 

(ङ, व, (स्ख, १२ श्री) इति। 

गौतापपूर्तौ प्रतरजमान् प्राक् यत् सुतोत्पादनसुश तदिदिषनिसन्धाग' जिना लौक्रिकर्मस्कारान् 

सरश्षादिति बोध्यम् । भ्रीड्गरद् तच्छलमुक्गम् (८) । 

९९--९४ । द्वाविंशे (२२) शेवाराधन" दष्टा न भमितव्यं वेदान्लसिदधव्रह्मवित्तानतिन्छेन 

्ति। कै पुनस्तं दैवा वैदान्तं परिगरौताम्नलत्वमुक्न देवताव्रह्नयाम् । ततीऽयः विवेकः 

अग्निः, परथिवो, वायुः, भन्तरिचम्, खदित्यः, दौः, चन्द्रमाः, नरत्रादधि च, एते षी वसतः 

इन्द्रियाणि दश सनप्--णकादगस्द्राः। शादश मासा चादिन्याः) पण्रनमिः--षनदरः। चन्र 

साघनानि-प्रजापतिः यणेव, म् प्राकृतिकान् पदाधानतीव्य दैवतापरिकच्पनाम्ि वेदान्तं , 

्रतएव नेखोवत्रमुदिग्योक' छान्दोग्यं - “सेय देवतेचत इन्तामिमालिखौ दवता अनेन जीन, 

ना्मनाऽनुप्रविश्छ मामद्पे व्याकरवाणि" इति ( १२।२)। अध्यासाधिभसमरदन च प्रक्रति 

परिगृह्य तत ब्रद्मदश्न तदन्तम् ततया तस्या इति क} निवारयन् । सव्वं तैदोक्तामां देवानां 

पराणक्रियासष्भ.ततवादेकस्िन् प्राग तेषामैकत्व' विधा सच "प्राणस्य प्राणः" दरति ट्या पनरपरोक्तः 

त्रद्मदशं नमसल्लदवीचामः। अम्न्ादी व्यथ्या प्रायो समस्या ब्रद्मटरटिरियुभयविधदग् नस्याम्युप्- 

योगिता यीोमाविच्छिदण्ेति को न सखौकुथात्। षयि (२९३) उदयाम्तविरद्िवम्यादिन्यस्य 

रश्मिषु मधनाङौव वेदापनिषदितिद्वाशपुरशेषु च मपकरतव' परिकल्पा रश्यमानोदयामनमयका* 

वसखादीनासाधिमीतिकानां देवानामःबिभ्तम्बरुप।फमाभ्या्मिकान। साध्यानाचाधिपश्यमा “ख 

रोद्ितादिरपेषु च देदरसलमारोप्य बदिकरैवाग्रीन््रबरुडसोमामां सुखेन भौतिकदेवानाम.भ्याम्मि- 

काना ब्रह्मणो मुखेन तद्रसपाममुकम्। एतजन्नानवत उदयास्तविरद्ितादिघवपदादिखम्द्रत- 

ज्ञामस्याविच्छ दः सिद्धयतोलयादियमपदिन्नानस्य फलम् । खोकटृष्टाजादिन्याष्रादग्रालमयवान् | म 

सा सव्यटटिः। अस्यररटिर ब्रद्मविरोधिनो,। तादरासव्यह{दिविरइितस्य बश्माविरो धित्वात् 

तेनाविष्डं दयोमी ऽवश्यन्मावौति गुतैरन्तगेताभिपायः। आदिन्यरश्जिषु मषमारौवसारोपः खाध्या- 

यौपकास्विसेषभिवि तलम् । चतुर्वि (२९) प्रथमः पज्र दीर्घायुषमाधन', हितीय' खख 

युश्षायुषसाधनम्, दतौय' खामाविकक्रियासु यश्रसाघनम्। प्रयमदितौये गेदोचिते कथसश 

वेदान्ते तयौनिवे्र दति प्रत्रभेत् विश्वानाविष्छं दाथ प्रथमः विन्नानसाघनाबिश्छःदाय रिदीयमिति 

ससी ष्रम् । भत्राप्यलि वेदान्तीशजिवरहस्यम् । परषमे पनस लोर की गद्याविगा थिते, तदिखधति- 

भृतानां दिं वत्तः वायीः, फी्स्यास्य सम्भाधारल', सम्वाधिहादपराणदिप्रपश्रतवम्, दिसो 



५.१०} दिदयावह्लौ । ̀ १९९. 
वशृदद्राङौनां प्राश षंसाध्य सन्ध तख यकः $दानोदितसाधणते्ौमेदो टय । देती 

पृदषयननं खाभाविकरकरियामु यजच्चाङ्गानि तपीदागादहिषु च ददिश प्रकल्या अद्मप्रापकतं वस्य 

भरख्यापयति सपनातौतर सव्यकारणस्य ब्रह्मशधिच्छकेविंखालेषु तपभादिषु च श्रागखङ्पद्यानु. 

गमात् ¦ दिन्नानमिश' दैवकौपचाय काय पोरनामाऽदङििरोगीकीत्पत्रः कचि विपिन 

स्यक्राषगम्यते ! हृत्य योगाचाॐुख सखभावाहुगतः योगप्रधागेः ष" प्रश्नो वय तनव 

पनरिदपिव विक्वानमवधारयामः। कम्वर यथा्प्रणतोनां रतपथत्रान्मशे जगभेजधसीह्गखौ 

म सेदसम्ब्धः, का पुनरसन्भावना कान्दोग्योक्श्य जोराटपे रुपदेशग्डशस्य कष्टेन । हश्यते च 

तस्य सवभलिरतल सो तनियन्बनस करसड्धितायाम् । “वि विनः मघवा पचणायत् जनाना 

धेना अवचकाशषुषा" ( १०८म), ८९य्, (खक्) षयपा तल गरः सव्येमृतानां इदं रेऽस्वुन 

तिष्टति” ति मतमुद्घाषयन्ती तनक्नतिल' बचथति । दु जयलाभायेन््रस्य परणग्रडवः, दस्युवधाय , 

प हरखसङ्जनमनेनेति समरस्य धथ" ख्यापयता तेन सवनारुष्टाने सोदर चनेति वि खरासमुत्पा- 

दयति, उदिकर्िंषु “कक्वघीरः” एति दशनात् घोरोऽपि वेदिककाले नाप्रसिद सासौदित्यन्- 

मीयते, मेकान्तिकप्रमाशतया,मुमानमिदः ररद्मने;स्माभिविशेषोङगेरदनान् | कन्टोग्यं वु 

सासि हैवकीपवलय्यापनेनातसदच्न' मिःस॒न्दे प्रम! ' मन्धतेऽस्माभिः | 

२५ पञ्चमि संव्बविद्यायामन्तभावकगुय्य प्राधान्यमुक्ञा सन्धान्भावके तुरौत्रे ब्रह्मि 

स्यि कथ वा तदुपासमः सिद्धयति तत् प्रदशयत्! बावुगर प्राखबानल्भावकतेन गङौतः, 

यतो यदाग्मिनिन्वाति सूय चन्डा गच्छति, साप उच्छोषः प्राप्रवलि, तदा बायावैतेऽनतः 

भेवन्ति। एव' स्वापकारे मुख्यप्राबएप वागादयोऽन्सभेताक्ति्टन्ति । प्राणस्य परोच्जश्मल 

परसिष्म्, वायोस्तु तदनभतलम् ( ९।११)। सृतरामुभयोरेकलेन “रसः क: स शवः" इृतयेकलः 

सिद्धयति) एवमेकत्वेन पुनः (लनिता जनानाम्” श्ये कवचनम् । प्राख्सय परोधब्रह्मलम् 

"इद" ब्द नापरोचतया ससाष्य द" सम्वाममोवकः बह्म "पादम" इति कथनम् । दुतस्य 

सम्धसख इर्य माम्यं सब्धामभोवकतवे परिशदमय्य तहृ्टान्तोपन्धासीऽव चाशतयेव प्रतिभाति । 

अविमूताध्याप्मभूत' निषिल लगत् सन्ामभावक् ब्रह्म्डनभाव्य सर्वेकषमपरोचदशेने ईैतुरिति 

तवाच प्रकारान्रेष साधितम् । सववा मीपासम' सिदयतौति बचन “वय ब्रद्मचारित्रिद 

मुपा” शति वचने निरलम्। "देवानां जनिता प्रजानाम्” इयादिवचनेन तुरौयलवमेत्र 

विघटित, सृतराम् “इदमुपाई” इति कथन सष््ादिलसययुके ब्र्मणिन तु तुरौधैश्ति 

चैत्, म, ग्रसिढलस्यैव प्राधान्धात्, न्त् कारशमलातमव्राविवचितम् । जनमख्ीवारेरशभाषकः 

मन्धनिरपेषम् “अष्ट् प्रद्माणि" इति रचनेन एाचातप्रकाद्रसानः तुरौषः त्रह्म कारत्वेन सम्ध- 

६9 
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कचे साधकर्निणौ मकरयति, सती यसिदधथौप्राधान्धं ऽपि कारगदनातम्यीह्नसखोऽक म 

किमम्ब्ामश्नसयसुहाषयति ग्रखिढल्वेऽपि करंतश्ापमात् । न पुनवैक्यः गाय-सण्यंःक्व' 'वय- 

भुपाखर' इति दचभादिति। उपाषकानां पगरेक्ध ततृखष्पताप्रापिरिति “योऽसावसौ पुरषः 

खोऽहभस्ि” ( २।२ ) “अहः मगुरभव' तव्य” (८१९) एव्वादिभिरभरायते। खहपश्ये कुत 

बोपासभेत्यकिः प्रामादिकौ “अद मदह्धिमानभिति वौतन्ोकः” (०।९) इति तशमङक्वेनाभनो 

मडस्वागुसवसदापि भं बिनित्र्तो भवति अतस्वाव्ापि -महालमसख मडिमानमाहः” इति 

मडहत्वखीज्ग णः ; खर्पक्य ऽपि श्नाक्ञौ हावलावौनीश्तै " ( १२।११ ) इव्यतः “चयः यदम विन्दन् 

अ्रन्ममेतत्” “विविधुः ब्रह्ममेतत्” शव्यभेदैऽपि भेदस्य सस्वात् करमेण जौवे महत्वयोगाच । 

२६। ठदिकमूलदटेवताक्जिक्ल ( १।७ ) आश्रित्व यद्खस्ः प्रहस्तिः, ताभ्यएव तदहिरि्टम्य प्रति 

विधाभ दशयति । कथमन वायोः प्राधान्यमिति प्रत्ने तदुसरम्-त' विना नाग्रिदोँप्यते, अप्रदौः 

च तथम् कथः घा सिः म्यादाश्नः। तत् किसन्रादित्यस्य सब्धथाऽप्राधान्यम् ? इन्वनीतूपादनि 

तस्य खष्वेतोमुख' कत्व पण्तस्तशटमुश्िन जातु शोभते । किमिदसुख्यते-कप्यमानेभ्यो लोके. 

श्य ल्त्सारभूतानामम्यादौगामुञ्जार दति, परथिन्कां सव्यव तापदपेष्ठाग्िसिषकि, पष्कन्धने 

पुनर्धनीभूतभासेन । अतो ऽरब्डठोघंषदेन वायुयो मात् वदुत्पसिः। अन्तरि वायुमा पूर, ट्य 

आनादन्तरिकादुपरि पुमरादिव्यसखय स्थितिः, प्रकाश्रलयोक्ततएत्र। अग्पिवायुराहिन्य षति क्रम- 

प्रापिर्व ऋगयदयुःसाखां तिभ्यः प्रहत्तिकथनम्, अन्यथा रच्छप्रः यशुःषु वायोः रामखादिन्यस्व 

प्राधाग्धमिति वक्णुमुचित्त, तन्न शक्यते तच तच तेषां साम्येमौदीरयान् ग्रतिमेताममुमचष 

भनुराइ- 

अपमिवायुर्िभ्यन्त् त्रयः ब्रह्म समामनम्। 

दुदोह यश्नसिदगयैमगयशुःसामललथवम् ॥ ( एक, रद्द , इति। 

प्रथमः तावत् एथिग्यादिभ्योऽप्रादौनाम्, भन्न्यादिभ्यस्वय्याः, च्या; पनम् रादौनां प्रहसतिदंअपरत । 

षथिग्यादिभ्यो मूरादौनं पाक्यम्, अधच ,ज्योतिर््दिं मते मृगीखोऽय' लोकवग्ास्मक इति । 

किमत्र भूरादौनां पाकं दरवत! पौराखिकामं मतप्रैव गरुतिरमुभोदते + भनेद' बिदेव्यम्-नः 

पुमर्मेरीरसिल' न्यहवाचोपनिषश्य उपलभ्यते, किन्ति तदुक्तौ षम्मास्ासकौ दवयानमिदयास 

पन्वानौ तिव प्रदशंयत इति तच्छविद्ः । न छलि सवितुबदयासमयौ वेदानमते ; ती द्रष्पेखया 

ला प्रतिभात दन्यस्य सिद्धानः। यत्र पुगरनुमूयते षान्ासिकौ दिवसः षा्माखिकौ रजनौ ख 

पव पौराखिकेधोनिती मेप्ररषः। भेररोव खोक इति प्रथयतां पौराशिलाना ग्योतिविद्धिने 

सतनेद । नम्ब्हौपस्् भुगर्लोकन्ः [नरचदेषाहवि्स्स्य जलपुटस्य भमोलाङस्य भृलोकलः 
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दयापयगनिरतेरोषां विरोधः । ' दकिदखजलपुटे चनि विधाना होपातां शितिः ववथि. 

दासिनानपृ्भूभिषाखिल, लब्दरोपवाहिताशु ए भूमिवासिलनिति मगरिक्ञन व्व तिर्वि 

भू गोशब्य लो कचयाप्म्ञल' कथनम्, छपनिषदि पराश च क्तिघाध्यली कानामुकिरिति भिदः । 

भूभूगःखरिति लीकश्रय' कतिसाध्यमिति वग्यासत षां परषठतिर् बश्छंते न प्रभम् गोलानी 

तेषामिति वमुपलमामहै। अतएव हि तेषां यश्चएषपषहरवसामध्यमुपवणितम्। सूः--पएद- 

सखारशयोग्यस्थाध ̀  एथिवौ ; भुवः--सिद्धादिसेगित' भूमितूषयामरमनरौशम् ; खद --प्,व- 

सूयान्तर' देवाधिष्ठित' दिवमिति प्रौराणिकाशं सिदहानतो हण्यमानलो कविय, ग लह्य. 

ष्यामललोकविषय एति श य', ततो भवति विरीधपरिषारः। लोकसत्वन्धद्भगमेतरेयत्राद्मणेऽन्- 

हश्यते । तथा हि “तख व दैवा श्रादियस्य खर्गाह्नोकादवपातादविभयुः। त' षिभिः खन. 

शो कंरधत्तात् प्रयततभ् वम्!” श्र सायनः -“योऽयमादिलोऽसि तख भादिष्यख खरलोकात् 

भरध.पातः भाधाराभावात् भधःपतन' तस्मात् दै वाभ्रनिभयुः आदिव्योऽषः पतिष्यतीति भीताः सनः 

तम् दिव्यम् भ्रधसतान् मग्डलस्याधोमागे तिभिः खगलोकेः खगेयष्टोपलखितेः भूरादिभिः 

प्रयत्तभ.वन् अधःपातप्रतिबन्ा्यमुत्तशगमधारमकुव्येभ् ।“ इति । “द्य पराबोऽतिपातादभिम. 

युतः त्रिभिः खलोँकेः परसात् प्रत्तम् बन् ( ४।६।४)।" इति । भत्र सायनः--पुनरपि दैः 

तखाहियद्य पराचोऽतिपातात् मण्डलात् पराभूतेषु उड् वक्ष लोकेषु योऽयम् भ्रतिपातः टि. 

गोचददेशमु््य यचङ्ञापि द् रदेशगमन्, तक्ादतिपातात् भीताः खनः परात् भादि्यमखल 

स्योपरि विभिः लनतपःसलयम्र्दाभितरयेः तिभिः खगेलोकंः तम् पादिव्य' प्रयक्तभ्.वम् वथा 

पूष्छवाधःपातनिहष्यधमुसमभ क्रतस्, एवमुपरि्टादतिपातनिहष्ये प्रतिदटम्भन प्र्तिबन्बसशन" 

सकुश्चन्' दूति । “वय यदा विन्दते ब्रह्मपितत्' (१२।११) यस्या छपाकिविषयै सव्येद नियोग 

डति टभ्यमाना विषयाः, खपासिताषा, तदलर्याभौ पराश चेक्तेन गरदन ततेकिन् ब्रह्मश 

सानर्भावनात्। रेषपरिडागसामचसतः प्र प्यितरेषेति त्वम् । 

२७--३३। सप्तविंशे (२७) परोखत्रह्मणि यद्धबनमत्रसख तेन च प्रार्य प्राेनापरीरेश 

सम्न्धप्विनतया सेनेका' भवतौति तलम् । अब्रपाम' यदौद्दियथाश्चल्य' व्यते प्रतिकूलः भषति 

तष्ोगश्य । भ्रतए योगेम भङश्वलाभाय सव्वौषधपिरटभोलनरपसुपाय' विदधाति सथमसोमर्थयौ. 

डावक्षनम ऋद्यनेशामधुिनिनित्तेन। ब्टाविणे (२८) बश्वानरोपासनां विदधाति, कोऽथ 

तामरः ? “हप इप प्रतिङ्पो वडिश" (४।९) एत्थखा बिषयः परमातमा, नाखुकयीकः खल 

तश् देशानरः प्रथमपादः" निरपः विकग्यापिलेनारदतः खगो गदेन दोषमुक्षा 

साद्रगुपाङनाजातस रेल प्रदशितम्। दषविेऽत्रपानेन पापडिनागोऽषेव छक, चद्.त् 



दकम् ; देदोकडवनाफाराः सतेन" सेदानो परान्मयोगपरलेन व्याख्यायन्ते मेद 9भ भेह 
विं्व्थापारतरेति तदी$ख ` सुमहत् पराथेकाम् । ऊनजिधे (२९) वदो कसाशमेधदा विनरपत्येन 

परिकामनः तशव दशति । चिगरे (२०) पुनः सखातृसन्बन्येन परमाश्नोपाङन' चिद्धितम् } 

एकजि' रे (३१) ऽन्धानबिभव्यास्मा्ये नादात् इति वचनेन भूतानां न कवल' परस्परे पकषार्ययोप- 

कारकसम्बन्धः प्रदिः किनि तेषामनित्रासत्वसिति विविनव चिकषयविषचिश्चग्बन्धपरनिद्' 

ाद्मशमित्या्निका मन्धने। दाचि (दर) गरकलकपखयीः कलीपययाप्रथययोहःरामेम 

सभ्यत्रारण्यन्रयोरभेदः परदश्यते, सन्यदृविहहौनस्य चाकमोप्सतम् । पासिवधनिषेषहषटाम्त न विच्छेदः 

निधधः समुपस्थाप्यते ¦ वयस्तव (६३) चसुरादीनां यममन्यादौगामन्तदान प्रदश्य प्राश्य 

तद्रूपस्य ख बायौः यमान्त्ागराडिव्यन यष्ठतव' ख्यापयति प्राजश्रक्तिवर्खनाये प्रा्ापामगतिनियमः 

नख ¦ तच्रियमनेनं स्याग्प्रतवप्तिक्रम शति बुह्धिमां भूदिति कारी ततो विरलिमरप्याड। 

३४।९५। खतुखिंशे (९४) ग केवलः सवयं षणापरिडारात् किन्ति बाखदत् स्वाभिमानः 

शगन्बत्वात् ब्रद्मससता सितति प्रसिपाणण्ते टणश्यते कादौ लिस्माणखानन्तर पुजोत्पादनाहिः 

इपेषणा । यदापि तेष्वेषवेवामृत् प्रादुभू ता दरग्धवन्प्रतौयमानात्र तु दग्पादौजादद्रोनूषसिरिदासौन् 

तेषालस्तम्यख्नितसिः ! एषका द्यमिलाणः । अथमनिलाषो जौवस्य परास्रानुसोदननिरपेष्लः ; 

मुखरं बन्धनङ्तुः। शकादौगां भगवतोरश्या प्रव्रज्यानन्तर' मारस्य मन तेप्तेषखाकचामवगादते। 

प्रतिपादितमेतरेकविंये, शकपव्रया. पौ वर्थालपषषरश् योमाखाग्ब द्गयति म तस्यं भगवदाज्ा 

पालनव्यतिरिक्ता काविदेषसखा;ऽसौन्। सग्यामेषष्वाणं तद््मत्पन्रानां पुजाकां योगाचारः 

कन्धायाश्च दालग्टहे यौगनिरतन्व' रातु न सनवेत्। धयै तु पुमभमव्रदाज्नापाखमम `; वनो 

गताशुगतिकप्रत्रन्याचारारुरोधात् मते बाह्लवत् पराश्नामुव्र्सिनः, सुतरां ततो भंग मिच्वाचार- 

शआावश्चश्भावौ | टणश्यते च तद्ये बारव्येन । अन्य मान्ता अज्ञानिनः वयमविद्यातौता श्रान- 

दन्त इत्यभिमान बालमावविरोष्येवाव कार्यम् । ग स्छलु वाश्च मेदश्ानतरिरड्डिताएव तदति, 

खागमतागां चान्वपनयनसमौत्सुकमेब सेषु भेदश्नानस्मासित्व सुम्यक्षः सृचदति। पष्चति धे (१५) 

न तधा यथा चतुख्ि रे “द्वेन ख्वारेगेहथः" इति कथनार् पारित्राजमसखाक ज्ञानाङ्रतथा विधानमिति 

चेत्, म ; तव द्रह्मसद्यस्य सच म विठतमद तु बिहतसिति नि्ैषः। बद्र दनुके कौम 

इति लिच्रादछाया जिहततधै- विपापो विरजोविधिकितसः” इति सचय वित्थयोतीयम् | पतेन 

लयेन बखभावश्य म पमरथःकरण किङ तथ्येव विषतिः। बाखस्यास्पश्चागस्य विपाप्गाहिकिः 

ग पुनस भवितुमरति विषयामवबीधाशसख, बोधमातादैव तेषां विपव्यष्ठा्च । विन्नतेः प्राश 

यह्लच्यन यिन् तद्व तनप्रजतिः तस्यामेव मगवदधिप्रायासिव्यकिः, साध्मिकारापनयान् स्वै 



१०१ श्र । | 

भुकषिरिति “विपापौ विश विचिकितलःः भ् दमयति 1 साधायादिभिदपावेः परनान्नानं 

विहिला-- धानेन नं लपरोतेन-“सुनि्मेदति' शसि दचनात् मौनलेल बाल्वमेदातुमो दिवम् । 

जादयवज्निरमिम नते पुनः प्रहानचिततादौगामभुयदयः। तदुदवे परमासदगेनम्, परभाकदअने 

पापातिक्रमः, कामनिहतिः) संश्यापगमक । एवश्च यदद कषः तथ तत्तद स टतया चिषतन् १ 

भिच्वाचरशचस्य वथा तत्र येन खात् इतयनिधतवाक।नानिद्यल' साधितः, विरेषवजनामावादकापि 

त॑स्य तथा । निब्वग्धसतत्र निरथक एति एकःदौनामाचारारैव निःसंअयतया प्रहिभाति। भि 

फले पुनः सम्धद्वामो ऽभयप्रारि वेय भयोः सत्रिवे्ी न तवीस्रारसम्यमुषावयरति, किमति प्रमान 

विषटसषन्पधिनं आत्वभवप्राप् डनिरिल्य तदैव दशयति ; अन्यधा परमातसदश्नप्रधामायां विद्याया 

गरन्िच्छं दादयभावः संसूचित इति सिद्धान्ते विद्यायारब खपरमाधभावोष्छदः स्यात् । बम्हुतश्त 

"अत्रादः'-भोगापहारौ, 'दसुदानः'- सम्पाता इति विभओेषशदयस्येक सश्िवेणेन साऽऽन्मगृदा- 

भिप्रायमिम' व्यनक्ति - स परा्माऽक पापकस्य मोगवासनामपड्श्य पात् सेच्छया विनरति त 

सम्पदसिति ¦ भ्रतएव चं धृकादौनासाचारो सिखानरहौत एवेति सञ्मवदातम् । 

१९- ४१! षटूचिशे (१८) प्थेभतो बद्धिभेदादेकस्यापि मेदेन ग्रहण भततोति प्रदश्व 

मेद्स्थास्येकद्धिन् प्रयोगीऽवस्थाभेदादिति प्रतिपादयति श्टदथस्य सव्धाद्मकलेन साधनानर' 

कषयति प्र्य्चर सव्वातकलान् विशेषदिरेषफलावाप्रयै-- हदयस प्रागस्यादेष' फललाभ इति 

त्वम् ¦ एव सवस । सव्यं पुनः साधनमादिव्यदृश्याऽऽदिलयमरडलस्य च पुष्ष्टश्चा। सप. 

विशे (३७) मनो विदयुडागृजठरा्रषावलम्बा साधनमुक्षम्। भाश (३८) व्यापिमरण- 

दाहानां तपल्तेनं यह ; भ्रप्राणगरोरेकलते ब्रष्मदश मम्, उव् ययलुःसामलवषु प्राच्यो 

पाने ; भूमिरन्तरिदः दौरिव्यादिषवष्टा्षरधेषु विपदां गायत्रो मूर्ामू्शनगद्र. चेक विभाग 

चतुधख पदान्रखाद्श्यस्य सन्ये प्रतिष्ठां परिकश्पा, प्राग उाथात् स तथ वास्यातेति निधय 

गायन्रौखावित्ररीरेकलशोपदिश्य तक्ोपदिर्ख प्रारवाशः, चिपदेवोपरेशविषयो न सव्धातीतः 

तस्तु पद् तस्य श्रानाविषयलादियादिक' निर्दिश्य तस्या उपस्थानम् । ऊमचलारि (१९) 

महप्वलाभायानुष्टानविगेषः चलारि भं (४०, एवाथ । अव परोरापरोखद ण नेन मेदः प्राद्ौषा- 

व्वाचौनाभाभ्.। एकचलारि रे (४१) साधनासर' परिषाय मुख्य साधनमुपदिष्टम् । भज प्ररयिवुः 

'परमादमभौ ध्यागधारथे एव प्रधाने । तदवाकरे सथ व्याप्यातम् । कथः वा रदिकलो वाशा 

वदागतश्शुकितिभावेन विपरिवकनमभूत् तदव विभषत उपलभ्यते । प पुनरमन्बने वेदाससिड्- 

परमाल्योगेन सत्वधान्य न गपेसनमुन्प १ इति, ते “एन्तु विग्र अमतख पुवामादै धामानि 

दिग्यानि तष्य,:" इत्या वेदानमारसमातव्याद्यान' परिविनयभु । मनो डि सभावहधल , 



५३४ वेदानसमन्वधः। [१०५ च, 

चलतोपदोगो दिवितैह तिषयेषु तयाभिनिवेशः ; वाद्यादुष्ठाननिरतछ्मतएव तद्य । मधा 

प्रधिषु परशन्रतल' दिला न त्वात चलतां जष्ाति। यीगीपायखयबलग्बन' दशौकरणाधे 

तव्य कदिंव्िषलौ भनदोऽभिनिवेश शरासख चौदता नाहमनरखारिता च भवति, श्रा. 

प्रया।सगङिषि रे प्रथव्रोतएव सभाविकत्रिथावः एषएसः। नेष कामिक छपायः। प्रहणट- 

शूषः पशमे (५) भिनत तदिषयसष प्राधाात्। सदाकश्कल' तव कारथमिषयकते माहा: 

मिह तदिषयककिपरषन्रागल । जगकेण दुपतवालकेः संवादः प्रलाराशरेय तरत दशयति । 

( ३।४प्ए )। शरतएव हि वेदाने “सद्य श्रानमनन्त ब्रह्म" प्यादिखकपरागुचिनन ससय 

विहितम् । बामतललप्रयक्तोकरणेन भवति प्रच ब्रहमतलम् । हावलारिश्रं (३२) प्राथनोपायः 

सेन विहिता । वेद, वेदान, पुराणे चेय' सत्व समाटता सम्मवस्थागतेः ष्यजनेरा प्यदौया | 

दूति विदावल्लौ दणमोऽध्याथः | 



एकादशोऽध्यायः। 
गतिषज्ञ । 

१ । यस्तु सर्व्वाणि भूतानि भ्रात्मनावानुप्रश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मान' ततो न विलुगुखत । 

सिषदयति मतिविं यया, सुतरं विद्यावक्ठयमन्तर' गतिवह्ञोति बो 
न प्रयद्नमपेते। विद्याभेरैन गतिभेदोऽवश्यग्भावोति सोऽ सभ्भशर 

तथैव गोयते। मुख्या छि ब्रह्मणि खितिः, केदानस्य नाग्धदुर् ख 
भवितुमहेति। तत् कथ' गतोनां विषिधलमघ्रोपवण् त इति 

जिन्नासायां श्रव यदा विन्द्र ब्रह्ममेतत्” ( १२।११) श्यस्य 

विनियोगो गतावपोल्य्षरम्। न हि किश्धित् खभागविरह' बेदा- 
कष्वन्बेयम्। भ्रतएव हि वोगाचायों वासुदेवः 

यतः परहसिभेतानां येन समिद' ततम्। 

खक्णा तमथयश्चा सिद्धि" दिन्दति सानवः॥ (मोका, १५९४६ ) | 

दलयुक्षा खभावानुसरणमेवोपादिशत् । 

१। यदि खभषिुसरणमेव साधनाधं मलर्धश्चावलम्बनीय' 

सव्यैभूताभामालनि सन्धेभूतेषु चामनो दशेन' किं खाभाषिक' खभा- ` 

वातोत' वैति प्रय “वाल्ये तिष्ठासेत्” ( १०२४ ) इलष्यासश्व' युभो- 

भिविवेथ्म्। यपि. पितादिखमावरगुष्डात् क्त कुमचित् वाशे- 

{पि विकारो लते तथापि खपरमेदश्नानेन यदनाम्मोयत्व वयोधिक 

निरूदृ' दृ्ठते तक्तसिब्रविद्मानसख्छमेव । भरतएव यस्वि्यादिना 

गतिवक्चयारण्रणं न जाहु खभावब्रतिक्रामति) वदिति, घःतु 

पुनः साधक, मालनि एव सव्वोणि मृङ्खानि परनुपश्डति--पताम 

खरूपतः विश्राय तदनन्तर ततखषूपर' विन्राय तंटनुलारेख आाक्नान 



५२६ 8 दान्तसमन्वयः । | [११ अ) 

यस्मिन् सर्व्वाणि भूतानि भाव्मेवाभूदिलानतः । 
तव को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ दै द।9 

अमुथा नाम ते लोका अन्धेन तमसाहता । 
तास्ते प्रेल्याभिगच्छन्ति ये कै चात्मनो जनाः ॥ ईशर 

२। खगे लोकेन भय किश्चुमास्ति 

न ततत्व' नज्या विभेति 

समतया जानाति, ततः तस्मादेव कारणात् न विजुगुष्ठते एषां न 

करोत्ति। भामा परमामेति पक्ते- 

त्वव्यल्ि भगवान् विष्मेयि चान्धव दासि सः । 

यतस तीऽय' मिन मे शव.खति एचक् कुतः ॥ (वि, पु, १।१९।३८ ) । 

शरत्यान्नन्यन्येषु च परामदग्रनात् शत्रुमितभेदश्ञानविरडः । 
यस्मित्रिति। यस्मिन् भासनि सर्व्वाणि भूतानि भामा एव 

सभ्रूत्, भतणएव एकल्वम् अनुपश्यत; विजानतः ताटगन्नानसम्पन्नस्य 

तत् भावक्नि कः मोहः--भयः बन्धुरय' मेत्यन्नान--ताडनादावपि 

शिक्ाप्रदबन्धुकाखदशनात्, कः; शोकः भवियोगे वियोगजनितखेदः- 
्मस्लरूपेण चिरस्धायिलात् । 

विप्ररोते किं भवति ततुप्रदशंनायाकैव व्युत्क्रमेण सतुप्रतिपादि- 

काया; श्तेश्रहणम् भसुथाद्रति। येके च जनाः भामहनः भाम- 
परदेषवन्तः--भावनि च भूतानि भूतेषु चाकानः नानुपश्चन्तः-- ते 

जनाः पत्य लान् लोकान् अभिगच्छन्ति ये लोका अन्धेन तमसा 
श्राहताः भसा भ्रसुरमावापन्नाः नाम-- नाम भभ्युपगमे-- बह तथा 
दर्भ॑नात् प्ररत्नापि तधेत्यभ्युपगमः-- “यदेवेह तदसत् यदसुत् तद: 

न्व” (४।४) इति च्रौतन्धायात् । 

२। ये एनः सव्वैभुतामभूतानमानस्तेतां भवति चुन्ङ.जराभय- 
भोकातिक्रम इत्याह सरग इति । खगे लोके किञ्चनम् मय' न भस्ति। 



१११७} गतिव््ौ । ` ५३७. 

उभे तीर्त्वाऽशनयापिपासै 

भोकातिगो मोदे खगंलोकषे ॥ कड १।१२ 
३ । यघोदक' दुभ हृष्टं प्व्वतषु विधावति । 

एव' घन्मान् पृथक् पश्यं सागैषानु विधावति ॥ 

यधोटक' शुके शुद्धमासिक्तं ता्टगेव भवति , 

रवं मुनेषिलानत भात्मा भवति गौतम ॥ 
कट ४।१४।१५। 

४ । इ वेदशकद् बोहर प्राक् शरोरस्य विखसः । 

ततः सगेषु लक्षेषु शरीरत्वाय कल्यते ॥ 

तश्र खगे, हे त्यो, ल म पसि; शरा न तवल्यजनः विमैति। 
खमन भ्रशनायापिपासे शुशुष्णे तोला भतिक्रम्य पोकातिगः गोकम् 
भतीत्य वक्त मान; जनः खगलोके मोदते हष्यति । 

३। प्रधमः गतिवेचिव्रयस्य कारणमुक्षा खरूपावसथानमाड 

यथेति शद इति। दुगे दुगेमे उच्छति दे ष्टम् उदक प्येष 
गेरिक्षादिमत्मु प्रत्यन्तगिरिषु विधावति विकौख भवति त्तरैदिकरा 

सतम्, एवं धन्यान् भानः प्रधक् पश्यन् तान् एव धान् पनु 

विधावति भिनब्रभि्रभावापन्रो भवति। 

एशे निगीले उदके शम् उदकम् भासितं तादक् शहम् एव 
भवति, एवं ह गौतम, विजानतः सुनेः--शएे परमासनि मननभौल्ल. 

तथा षिषमानस्यालन्नानसम्पमन्रस्य-- भासा भवति। 

४1 ज्नानरूपमुपाधिग्रहणमुश्यते षटेति। शरीरस्य विश्चस 
दिशं शनात् पतनात् प्राक् यदि इ रेषावस्थानकाले बोद्धुं श्नान 

लब्धुम् अशकत्, ततः शरोरसरंसनादनन्तर' सर्गेषु पुनः प्रभवकाेषु 

लक्षेषु भिब्रभिन्नलोकेषु सत् श्रान' शरोरताय शरोरभाषाय कल्यत 
समध मवति । 

९ 
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यथाद्शे तथात्मनि यथा खप्रे तथा पिदलोक्षे । 
यथाप्प॒ प्रौव दशे तथा गन्धव्वलोके । 
शायातपयोरिब ब्रह्मलोके ॥ 

इन्द्रिया पृथगभावमुदयालमयौ च यत् । 
पएथगुत्पदयमानानां मस्वा धौरो न शोचति ॥ 

कन्दरेभ्यः पर' मनो मनसः सत्वमुलमम् । 
सस्वाद्धि महानात्मा मह तोऽव्यक्तसुत्तमम् ॥ 

अव्यक्तात् परः पुरुषो न्याप्रकोऽलिङ्ग एव च । 

यं च्रात्वा सुच्यते जन्तुर तत्वद्च गच्छति ॥ 

तदेव विह्शोति कथेति । “यस्यासा शरोरम्?ः ( २।१६१ ) 

शरस्यात्मनः परमाव्शरोरत्वात् आदर्शे यथा तथा सालमनि चित्खङ्प- 

लयावखामे ततूखलरूपमेव शरोर' मवति, यथा खगन खधुलगरोरासक््वेऽपि 

शरोरदगेन' भवति, तथा पिदलोके खाश्रिकशरोर' भवति, यथा 
अष्यु परिददे परिदृश्यते इव तथा गन्धनव्वैलोके णरोर' भवति-- 
भादभंस्वातिनिश्रललात् चित्खरूपतया भासनम्, घापो नाःन- 
निन्धलाः, अलोऽजोचाजिकोगोऽस्तेयव-“अन्धनव्रवतर' कस्या्तरद 

रूप कुरुते पित्र बा गान्धव्यै वा टेव वा प्राजापत्वः वा ब्राद्म 

वाऽन्येषां भूतानाम् (११।२८)* इत्यक्षलादन्धदपि रूपान्तर मन्तव्यम् । 

मद्मलोके--“श्छायातपी ब्रह्मविदो वदन्तिः (अद) इति दायातपयो- 

रिष शरोरशरोरिष्टोरिव लोवब्रह्म्णोः खितिर्भवत्येकव्र । | 
 इङ्धियाखामिति। यत् यस्मात् परोरग्रहणकारणात् एध गत्पद्य- 

मानानां भिन्रमिव्ररूपेणोत्पद्यमानानाम् इष्दियाशां एथम्नावः वरु- 

ग्रहणसामयवपा्थकयम्, उद वास्तमवौ-- कुत्रापि वेषासुदयः शरोरश्रकष, 
कुबाप्यस्तमयः खरूपावस्थाने- मत्वा श्नाला घोरः न भशोचति शक् 
परिवक्षनमिति यावत् । एतदनुरूपभेवानुगोतायां- 
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न सन्दृशे तिष्ठति रपमख 
न चशुषा पश्यति कशचनेनम् ¦ 
इदा मनौषा मनसाभिकृप्तो 
ब एतदहिदुररूतास्ते भवन्ति ॥ 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्नानानि मनसा सह । 
बहिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमा्तिम् ॥ 

कठ ६।४--१० । 

दाम् यथे भमे।ति डिलमां मानौ तशुम्। 

निष्वेदसतु म कर्तष्यो स्चानेम कथद्धन ॥ ( १९।३१ ) इति । 

समाध्याये यदुक्त ( ७।६।२५२४] ) तदेवा पुमरुतनिष्यते सुशिरेतु- 
प्रदश्रनाय शन्दरियेभ्य इति भव्यक्षादिति। स्व" बुहिः। भलशिङ्कः 

सिषे गम्यते येन तशि" बुष्धयादि तदविद्यमानमस्येति। 

कथमलिङ्कस्य तस्य देन" सिद्धयति तदाह न सन्दुश इति । 
रस्य लिङ्गस्य रूपः सन्दुे दशेनविषये न तिष्ठति, कञ्चन एन 
चद्तुधा न पश्यति, किन्ति हदा हदयेन अनुरागेण, मनोषा--मनखः 
दष. दथैन'-रष दने भतुरागजनितसच्छदसुदशं गसाम विषेकः 
~ तया-- 

यषा यथामा प्ररिकग्यतिऽसौ 

मत्प्छगाषा ग्रबामिषानेः। 

तथा तषा प्यति षलु दद्र 

चशय॑येदाञ्नगसेप्रयुशम् ॥ ( सा) ११।१४।१९ ) एति । 

--मनस। मननेन मभिकुषः भभिभुोह्तः प्रकागितः। वे शतत 
परमाश्बतष्' विदुः जानन्ति ते सदताः विकारतोताः मजि । 

यदेति। वदा पश्च न्नानानि च्रमिद्धियाणि मनसा सह भवतिः 

हन्ते निकला तिडन्त खखच्धापाराहिनिषठत्य दिः च न विषे- 
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१५। णतः चेका इदयस्छं नाद्य- 
स्तासामृरानमभिनिःख्तेका । 
तयोद्ध मायन् कस्वमेति 
विष्वरूङन्या उतूक्रमणे भवन्ति # 
अङ्ष्टमावः पुरुषोऽन्तरात्मा 

सटा जनाना हदि सत्रिविष्टः। 

तं खाच्छरौरात् प्रहहैन्मुच्नादिषेषिकां धेर्ययण । 
तं विदाच्छक्रमरूत तं विद्याश्छुक्रमखतमिति॥ 

से विषयावधारणाय न व्याप्रियत पस्मामन्येव विखाम्यति तां परमां 

गतिम् माहुः वुघाः। 

४५) “हिता माम माद्य सप्ततिसहस्राणि ददयात् पुरोनत- 

मभिप्रतिष्ठन्ते" ( २।५।५ण्प] ) इत्यत दतप्रमवा हासपततिसषस्नाणि 

नाश्यः शरूयन्ते । एता भतिस्माः, भतरएवाह “वधा केशः सइखधा 

भिन्रस्तावताऽखिन्रा तिष्टन्ति” (५७) इति । सुश्त्वात्तासां संख्या 
करण" प्रायिकमेबेति ज्यम् । तासु शतसंख्यकानां शिरोगतानामेकस्या 

सुख्याया्ातोज्ञेखस्ताभ्यः प्राणस्य तृक्रमणप्रदशेनाय अतमिति । श्रः 
शतं च एका च, तासाम् एका मृद्धान' भित्वा भभिनिःखता, तया 

एक्षया जहंम् भायन् गच्छन् भद्धतत्वम् एति प्राप्रोति न तु विविधा 
गतौ त्रद्मश्य व स्थि तिवथात्। विष्वक् मानाविधगतियुक्ताः भन्धाः नाष्य 
उत्क्रमणे प्राण्य भवन्ति प्रभवन्ति सहायाः भवण्ति। मानागति- 

गुक्षत्वात् नानाविघगतोरेव लभन्त जोवास्ताम्यो म तु सुक्िभिति 

ेदान्तविदः । ` 

नोव शरोरात् पाथक्ध' संसाध्य ब्रह्मासखशरूपतवं त्याह पङ्ति । 

सन्रष्ठसमाव्रः इत्प्रमाणः पुरुषः देष गायो भन्तरासा जोवामा-- 
जौवरक्ञोऽन्तरा्मान्धः सहजः सस्य शेडिनाम् , | 

चैन वेदयते सथ्य सुख दुखश्न जन्मषु॥ (मनु १२।१६)) 
कीः 

१५" 
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मलयुप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्धा ` 
विद्यामेतां योगविधिच्च क्रतम । 

ब्रह्मप्राप्तो बिरनोऽभूदिख्ल- 
गन्योप्येव' यो विदध्याव्ममेवम् ॥ 

कट €।१६-- १८ । 

६ । संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायने दच्विण्चो- 
सरश्च । तस्येद वे तदिष्टापूत्तं कतमितुपासते। तै 
चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। तएव पुनरावन्तन्ते 

तस्मादेते रषयः प्रजाकामाद त्तिग' प्रतिपद्यन्ते \ एष 

षे रयियेः पिदटयाणः। 

दति- सदा जनानां हदये सत्रिविष्टः, सुच्लातं दषिकाम् भन्तःख्ाम् 

द्व स्वात् भ्राकोयात् शरोरात् त जोव धैर्य्येण धौरतासशकारेष 

प्रहरेत् उन्यच्छत् एक् कुयात् तं शरोराजिछष्ट विग्माचरं शक्र 

चिश्ष्ठम् भतम् भमरणघनाणं विद्यात् जानोयात् । हिव्ेवनमुषप- 

मिषत् समाष्यधेम् । 
भाख्यायिकयाक विद्योपसंहारः-- भथ मचिकेतः सत्युप्रोक्षं यमेन 

उक्लम् एतां विद्यान् भाकवि्यां क्तख समग्रं योगविधि च लब्धा 

ब्रह्मप्राप्तः, विरजः विरजस्क: विगतमलः, विखतुयः विगतसखतुयः 

अभूत् मन्ध मपि च सध्याभम् भात्ानमधिक्तत्य एषं वित् सोऽपि 

ब्रह्मप्राप्तः विरजः विरखत्युः भवति । भातसतच्वाधिकारे परमानमतश्व- 

मधिक्षत' भवतौ ति--““यद्म' मध्वदं वेद भाानः जोवमन्तिकात्। 

दशान" भूतभव्यस्य न ततो विश्ुष्छते ॥ एतदहेतव्?> (७19 इत्बाद्याभि 

सव्यैश्र सूचितम्, । 

4 \ पुमरावक्तनोमपुनरावस्तेनोश्च गतिमभिधाय ब्रह्मासि खिति; 

कच स्याप्तहग यति संवत्सर दइति। संबत्सरः एव प्रजापतिः, 
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 अथोसरेग तपसा ब्रह्मचय्य ख श्रहया विदाया्भान- 
मन्विष्यादिखमभमिजयन्ते एतद प्राशानामायतनमेतद- 
सतमभयमेतत् परायणमेतद्यान्न पुनराव्ष॑न्स इत्येष 

निरोधस्तदेष श्नोकः । 

पञ्चपाद पितर दादशाल्तिं 

दिव आदुः परे अश्वं पुरौधिशम् । 
अथेमे अन्य उ परे विचच्षण 

सप्तचक्रे षडर अर पिंतमिति ॥ 

दक्षिश' च छत्तर च तस्य अयने मार्गौ षरमासामकौ। तत् तत्र 
चान्द्रमसम् एव लोक' ते भ्रभिजयन्ते ये पुनः-तत् कशम मया क्तम् 

अशुठितम् इति कतेत्वाभिमामेन-श््टापूरत्ते इंच पूर्तं च उपासते 
नियतम् भनुतिष्ठन्ति । तै पुनरेव भ्रावर्तन्ते पार्थिवलो कान् प्राष्रुवन्ति । 
तस्मात् एत ऋषयः प्रजाकामाः दल्िणम् भयन' प्रतिपद्यन्ते यान्ति । 

एष श्यिः देवानाम् भन्रभूतः चन्द्रः एव यः पिटयाणः दक्िणमागेः । 

रथ तपसा, ब्रह्मचय्यण, शखदया विदया भावानम् भन्विष्य उत्त 

श मार्गेण पादित्यम् भअभिजयन्ते । एतत् भादित्यखरूपम् एव प्राश 

नाम् भ्रायतनम् प्राश्य: । एतत् भादित्यखरूपम् एव भखतम् अभयम्, 

एतत् भादित्यस्वरूप' परायण' परमाखयः एतस्मात् न पुनः भावर्तन्ते । 

एष निरोधः भ्मणनिहठल्तिः । तत् तस्मिन् भयं ठष श्लोकः- 

पश्चपादं--टहेमम्तशिश्िरयोरमेदत्वात् एकत्वन-- पश्च ऋतवः एव 

पादाः व्य, दादशक्ततिः हादशमासालमक', दिवः भन्तरोश्ष्य परे 

अरे छलराष्े पुरोपिणम् उद कविं णम् सादित्य' पितरम् माडः एके । 
अथ अन्ये इमे पुनः परे उद देशे विचच्षण' निषठणम् भादित्वं सपतचक्ते 
सल्द्थदुक्षे संवत् सरयक्रे षरे षट. ऋतवः एव भराः यद्य तसन् स्थे 

भपिलन् इति माडः । 
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मासो ३ प्रलाप्रतिस्तस्य कष्यपक्चएव रथिः शुक्रः 

प्राणस्तस्यादेते रषयः शक्र इष्टि कुष्वन्तौ तर इतरस्मिन् । 

अहोराचो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो राविरेव 

रयिः प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुण्धन्ते 

ब्रह्मचय्यमेव तदू यद् रावौ रत्या संयुज्यन्ते । 
अन्नं वे प्रजापतिस्ततो वे तद् रेतसस्मादिमाः प्रलाः 

प्रजायन्त इति । 

तद् ये ह तत् प्रजापतित्रतं चरन्ति ते मिथनमुतषा- 

दयन्ते । तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मच्य्यं येषु 
सत्य प्रतिष्ठितम् । 

मासः पै प्रजापतिः--खाबयवत्वात्। तस्य मासस्य कश्यपः 
एव रथिः भनत्रम्, शक्रः पक्त; प्राणः भादित्यः, तस्मात् ऋषयः क्रान्त- 

दभिनः शक्तपचे षष्टं यागादि कुन्यैन्ति, इतरे भविहांसः शतरसिम् 
कष्णपन्ते इष्ट' कुव्धेम्ति । 

सषहोरान्र वे प्रजापतिः- सेवत्सरावयवभूतलःव् । तस्य अशः 
एव प्राणः, दातिः एव रयिः। ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते, ते शते प्राणः 
प्रस्कन्दन्ति शोषयन्ति धायुररत्वात् तस्याः । रात्रौ यत् रत्मा संयुज्यन्ते 
तत् ब्रह्मचख्म् एव-- भायुष्करत्वाव् यथावत् सेवनेन । 

भन्न वे प्रजापतिः-- कालपरिपाकलवात् व्रीह्यादेः, ततः भवात् 
एव हि रेतः दृवोज', तस्मात् रेतसः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते उत्प- 
दन्ते इति । | 

तत् तत्र यै पुनः प्रजापतित्रत यथाविदितभायागमनसरूपः 

चरम्ति, ते मिथुन" एज च पुती च उतूपादयन्ते । तषां प्रजापति- 

वताचरररलानाम् एष-- कामत भरादत्तिमलात्--चान््मवः ब्रह्म 
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 वैषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमनतः 
माया चेति प्र, १।८--१६। 

७ । तपःग्रशे ये श्ुपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विहांसो मैच्यचय्धां चरन्तः । 

सुय्यदारेश ते विरजा; प्रयान्ति 

यवाख्तः स पुरुषो दव्ययाद्मा ॥ 

मु १(२)।११। 

लोकः, कौोटशानां १ येषां तपः काथिकवाचिकमानसिकसन्तपनः 

ब्रह्य च्च विहितकाले भायासङ्गमन', येषु सत्यम् अनरतवच्लेन' प्रति- 

हितम् भव्यभिचारितया वत्तमानम्। भत तपञ्चर्यप्रयोजनवशान्न 

सम्यक्सिष्टरजःसम्बन्धपरिहाजिरिति बुध्यते, सुतरां लोकस्यास्य 

नारजस्कत्वम् । एव कंथ लोकम्नोकान्तरश््रमग)पयागित्रह्मन्ोक- 

प्राप्तिः ? सत्येन ब्रह्मचय्यण च। 

येषु म जिदं म कौरिष्ं, न अनृतः न अनूतदिषयानुरतिः, म 

मायाच न सिष्याचरण' च तेषाम् असौ श्रादित्योपलस्ितः-- भत्ति 

परिशन्यः-- विरजः मालिन्यविरहितः ब्रह्मलोकः। प्यत्र रजः- | 

सस्बन्धघश्वात् नपञ्चरणस्य प्रयोजनम्, तेन च निमित्तेन लोकस्य 

रजस्कल्म्, भत्र तु विषयानुरतिशुन्धलात् विरलस्कलरेनापरिवत्तिमिखः 

लोकस्य । | 

 ७। इष्टापूसं निरतानां चयिष्णुगतिमुक्का (१।६) ऽर्ण्या चारिण्यां 

भिश्ुणाश्च गतिश्च्यते तपद्रति। येहि वाना्रखनियमरताः अरण्छा 
वमे तपःखद्े तपः-भखयसंयमादि आश्रमविहित' कर, खद्ां च-- 

भम्निष्ठोजोत्पन्राबृविन्दुन्--उपवसन्ति सेवन्त , ये पुभः एव तपश्चर 

शेन णाम्ताः-उपरनक्ररणय्रामाः, विदहांसः-ज्रौपनिषदन्नानसम्पब्राः, 

भेच्यचय! चरन्तः-तापसादिभ्बः प्राणधारणमात्रोपयोमि भेच्यम् 



^. गसिवक्षौ 1 ५४१५ 

८ । भिद्यते हदयग्रन्थिग्कियन्ते सर्व्वस्याः । 
्ौयन्तं चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ 

मुर (२)। ८) 
< । सत्यमेव जयत नान्त 

सव्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्दयुषयो ह्याप्तकामा 

यत्र तत् सल्यस्य परम निधानम् ॥ 

सु, ३२(१))। € \, 

्ाद्धरन्तः ते विरजाः गजःसंस्प्रशरहिताः विमलाः सूव्धहारेण ब्रह्मलोक 

प्वेश्वस्सना (११।२१) तत्र प्रयान्ति यत्र स श्रव्ययासा नित्यकालस्थायो, 
असतः मरणधनरैरह्ितः पुरुषः जगव्जोवनियन्ता-हिरण्यगभं दति 
भाष्यकारः । 

८! जगन्नोवनियन्तुः सात्निध्यन तमेव कारणात्मना कामाच- 

मान्न्यन्तभूयविद्यमान' पश्यतः किं भवति तदेवाह--तस्मिन् मनः- 

प्राणादिषु प्रकाशमाने (३।२(७र्ष]) परावरे पर' कारणम् अवर 

कां तदुभयोरेकस्िगरन्यस्वान्तभूयमानत्वादे कालं, सुतरा--कारणः- 
काथथालमके ब्रह्मणि दष्टे इदयग्रज्यिः--भन्नानजनितारहंवुद्धिः श्रः 

कत्तत्यभिमामः-- भिद्यते विशोधते, सव्व" संणयाः--भामतच्लादिषु 

अविनियाः--शिद्यन्ते ङित्राः भवन्ति; भस्य साधकस्य क्भाशि 

वासनाविकारजनितानि न लोश्न्याप्यानि तत्परिचयसाधकानि 

सोयन्ते च्षोणानि मवन्ि। 
"5 | नहि जातु मिष्याश्रयेण किन्ति सत्याखयेरीव लोकजयो 

भवति तदेव!ह सत्यमिति । सत्यम् एव जयते जयति न अनृतः 

भिष्या। पुरुषानाश्ितशीः केवलयोः सत्याढृतयोः न सम्भवतो जय- 

पराजयाविति सत्यशब्द न सत्यबादौ भद्रतशष्टे नाटृतवादौति भाष्य 
६< 
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१०८।य' य लोक मनसा संविभाति 

विशुडसच्वः कामयते यांश्च कामान् । 

त तं लोकं जयते तांश्च कामां 

सलस्प्ादात्मन्न' द्यचय्ुतिकामः ॥ 

शु, २ ( १ ) । १०। 

कारनिवचनेन न सत्यानृतयोजेयपराजयसाधकलं व्यादन्यते, किन्ति 
युरुषगतौ तौ खखक्रियामभिव्यङ्क्त इति तस्याभिप्रायः । सतो यदु- 

जल तङद्धावेन तत् सत्यम्, भ्रतएव सत्या्रयेण ब्रह्मभावाखरयः, तेन 

चोद्धत' साधके महत् बलम्, येन वनेन स विघ्नराभोन् पराजयते, 

सुतरां सत्यमेव जयतः इति वदति खतिः। अन्तः दसद्धावः तेन च 

भवति बलकयः बलक्षयेखाव्मपरराजय इति तत्वम् । सत्येन तादपेन 

देवयानः देवभावप्रापि साधनः पन्या विततः विस्तौ णं; सातत्येन प्रठत्तः । 
येन पथा हि आसकामा; विगतटष्णाः ऋषयः दशेनवन्तः तत्पदम् 
आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य निधान प्रवत्तकः तत् पर' ब्रह्म । “सत्यस्य 
निधानम्, इत्युक्गिवलादुक्ः सत्यस्याथः प्रतिपन्नो भवलि। श्रतएव च 

“येषु सत्य' प्रतिष्ठितम् इत्यतो मेदः । 

१०।॥ सत्याखयेणोदुतबलः साधकः पापानि पराजयते, तेन चं 

भवति विश्डान्तःकरणः, विश्ान्तःकरणे यथावत् प्राग्यशवषयाः 

प्रतिभान्ति। सुतरां तत्तज्ञाभः सम्वति परतब्रह्माभिप्रायानुसारित्वात् 

तेषाम् । इमभेवाथं कथयति खुतिः य: यमिति) विश्हसन्वः विशष्ा- 

न्त;ःकरणः; साधकः य' य' लोक' मनसा मननेन सङ्कल न संविभाति- 

अन्तर्भावितण्यन्तात्-- संविभापयति संविभासयति प्रकाशोकरोति, 

यान् यान् च कामान् कामयते श्रभिलषति, त त' लोकः तान् च 

कामान् जयते जयति श्रायत्तौकरोति। तस्मात् एवश्भुतम् भावनं 
परत्य्तीक्ततातप्रभाव' जन' भूतिकामः रेबमिच्छः भर्चयेत् सेवानस- 
स्काराद्िभिः त्ररयेत् । 
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११। स बैदेतत् परम ब्रह्मधाम 
यच विष्वं निहित भाति शुभ्रम् । 

उपासते पुरुष ये दयकामा- 

सते शक्रमेतदभिवत्तन्ति धौराः ॥ 

कामान् यः कामयते मन्यमानः 

स कामभिर्जायते तव तत । 

पय्याप्रकामस्य क्रताग्पनस्तु 

दृदैव सव्वं प्रविलीयन्ति कामाः ॥ 

मु ३(२) । १।२। 

१२ गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 

देवाश्च सत्वं प्रतिदेवतासु । 

१९१। सकामानां गतिसुक्ता तदच्नितानां गतिमाद् स वेरेति। 

स ्राम्मन्नः जनः एतत् भ्रपरोक्त' ब्रह्म परम" प्रकष्टः धाम वेद, यत 

ब्रह्मणि निदितम् श्रन्तभूय वत्तंमान' विषं शुभ" शं टोषमलविरहितं 
भवति। कदास एतत् जानाति तदकामानां गतिकथनेन स्फोरयति 

--ये हि अकामाः सन्तः पुरुषम्-भूतिकामरहितल्नात् श्रनन्तरोक्तं 

परात्परम्ः-उपासते, ते धौरा; एतत् शक्रं जन्मकारणम् भअ्रतिवत्तन्ति 

अतिवत्तन्ते अतिक्रामन्ति . 

यः कामान् कामयते स मन्यमानः-- कामैः क्तायतेति- 
कामभिः कामे; तत्र तच्र--कामानुरूपेषु लोकेषु-जायते। पथाघ- 

कामस्य सुतरां कतानः कतक्षत्यस्य, इह इलो एव सव्वं कामाः 

प्रविलोयन्ते तिरोभवन्ति, 

१२। किमिद' जन्मकारणातिक्रमणं तदाह गताइति यथा 

द्ति। प्राणाद्या; प्र्चदश कलाः ( ५।७) प्रतिष्ठाः क--गताः 
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कन्माखि विन्नञानमयन्च भ्राद्मा | 
परेऽव्यये सव्वं एकौभवन्ति ॥ 

यधा नयः खन्दमानाः समुद्रे 
 {स्त' गच्छन्ति नामरूपे विटय । 
तथा विदाच्रामरूपादिमुक्तः 

परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम् ॥ 

सयीषटबे तत् परमं ब्रह्म वेद् ब्रह्ौव भवतिः 
नास्याब्रह्मवित कुले भवति । 

तरति भोकर तरति पाप्मान 

गुहाग्रज्यिभ्या विसुक्तौऽखतो भवति॥ 

मु; २२), । ऽ-<€ । 

स्वक्रारण विलयः प्राप्ताः, देवाय चन्तुरादिकर्गस्थाः प्रतिदटेवतास 

्रारित्यादिषु गताः; कश्माणि “ईणावाख्यम्'› इति विधानेनानुष्ठि- 

तानि, विन्नानमखः आत्मा जौवः स्वे" एतं ्रच्यये अनन्ते प्ररे रहा ` 

एकोभवन्ति एकत्रमापद्यन्तं । 

यथा स्यन्दमानाः गच्छन्त्यः नदः नामरूपे गङ्गादि नाम प्रागसत्या- 

दिजनित' रूपः च विहाय परित्यज्य समुद्रे भ्रस्तः गच्छन्ति विलयः 

्रापरुवन्ति, तथा विहान् नामरूपात् विमुक्तः सखरूपमातरावरेषः परात्- 
पर परात् कारणात् तद्रुपेणाभिव्यक्तात् पर' तदतौत' तुरोय' दिव्यं 

विषयगन्धशृन्य' खप्रकाश' पुरष' शान्त' शिवम् उपेति उपगच्छति । 

सयदश्ति। सयः पुनः तत् परमः ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति- 

मेद करविषयाभावात् तैनैकतामाप्रोति। रस्य कुले न ग्रब्रह्मवित् 

भवति । रसौ शोक" तरति, पामान तरति, गुहाग्रयििभ्यः हृदय- 

्रन्थिभ्यः विसुक्तः सन् श्रखतः; श्रमरगधमा भवति। 
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 १३। . यदा दयेवेष एतस्धिन्नश्येऽनात्मोऽनिसक्ते- 
ऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठां विन्दते! अध सोऽभय' गतो 
भवति । यदा वेष एतद्धिन्नदरमन्तर कुरुते! अथ ` 
तस्य भय' भवति । तत््ेव भय विदुघोऽमन्वानख । ̀ 

| ते २।७। 

१४। स यश्चाय पुरुषे। यश्रासाषादिले। स 

एकः। सय णवं वित्। अद््न्नोकात् प्रेय। एतः 

मनव्रमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्रागमयमात्मानमुप- 

संत्रामति। एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति। पतं 

विन्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मा- 

नमुपसंक्रामति तदप्येष श्रोको भवति । 

१२। रमखरूपे परब्रह्मणेप्रकल्वनावखितौ भयशून्यो भवति 

साधकः अतो नाणमातसपि मेदस सहते। मेददभिनसु ब्रह्मैव 

भयकारग्मित्याह यदटेति। यदा हि एव एष साधकः एतस्मिन् 

(४।१२) रससखरूपे -किम्भूते ?- ब्रह्य इगगोचरे, श्रनात्मेय अअरशरोगे, 
अनिरुक्ते अनिव्यैचनोये, अनिलयने अनाधारे--अभय' यथा स्यात् 

तथा प्रतिष्ठां शिति विन्दते लभते, रथ स श्रभय' गतः प्राप्तः भवति। 

यदटादहिणएव एष साधकः एतस्मिन् परब्रह्मणि उदरम् श्ररूपम् अ्रपि 

श्रन्तर' भेद' कुरुते, अथ मेदकरणानन्तर' तस्य साधकस्य भय' भवति । 

अतएव अमन्वानस्य एकत्वमननद्धोनस्य विदुषः वेदादयनुशोलनपरस्य 

तत् ब्रह्म एव तु मय' भयकारणम्, भयवशादेव स घर्मो प्रवत्तते न 

त्वनुरागात् यथा वातादयः (२।९) । 

१४। रसखरूपोऽय' सब्मैगतः। सन्येस्मिन् दृष्टेऽपि तस्िन्न 

यदि तस्येकत्े' विसरति साधकस्तदा चराचरेषु पश्यन्नपि त' साक्तात्- 
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यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सद्र । 
अनन्द ब्रह्मणो विदान् न विभेति कुतश्चमेति । तच्छह 

वाव न तपति। किमह साधु नाकरवम् किमह 
पापमकरवमिति । स एवं विद्वानेते आत्मान स्पुणते । 
उभे देवेष एते आत्मानस्म्पुणुते य एवं वेद् । दल्युप- 
निषत्। तै, २।८।€। 
सम्बन्धेन जानाति, भवति च क्रतां इत्याहसयदति। स योऽय 

रसस्वरूपः पुरुषे जोषै, यः च असौ रसस्वरूपः भादित्ये--श्रादित्य- 

त्यु पसक्तण' चराचरे स णकः अ्रखर्डः। सयः साघकः एवं वित् 

भ्रखर्डन्नामसम्प्रत्रः अस्मात् लोकात् प्रत्य एतं पूर्व्वोक्तम् भ्रन्रमयः 

चराचरमा्लन्यन्तभूय वियमान-- ्रालान' परमात्मानम् उपसंक्रामति 
प्रविश्ति-तदापि चराचरेण सम्बन्धस्य विद्यमानत्वात् सचराचरमेव-- 

एलं पूर्वोक्तं प्राणमय चराचरोद्भावके खच्छजगति तदन्तभूय विच्य- 
मानम् भ्रातान' परमात्ानः उपसंक्रामति; एतः पूर्वोक्तं मनोमय 

मानसराज्ये तदन्तमूय विद्यमानम् श्रामानः परमासानम् उपसंक्रा- 

मति; एतं पूर्वोक्तः विन्नानमय' जोवानजगति तदन्तभूय विद्यमानम् 
्रातलान' परमात्मानः उपरसंक्रामति; एतः पूर्वोक्तम् श्रानन्द्मय 

प्राचुय्यं णानुभ्रूयमानम् अानन्दस्वरूपम् आत्मान परमात्ानम् उप- 

संक्रामति। तत् तस्मिन् एव अर्थे एष क्लोकः भवति। 

यतद्ति। व्याख्यातः पूव्वेम् (२।७१़्)। तत्र॒ मनडउपाधौ 

प्रकाशमानस्य ब्रह्मणः संस्पशंजन्यसुखमव तु सा्लाद्रह्मण भानन्द- 

संस्यशेदति विशेषः । अहः साधु न अकव किम्? भह पापम् 
भ्रकरव' किम् १ इति भूलकालसम्प्रकौयकन्तव्याकरणाकन्तव्यकरण- 
विषयकामजिन्नासा तम् अननन्दलोकगत' साधकः न पुनः तपति 

सन्तप्तं करोति। कथ्'न तपति? सयः; एते श्रतीतकन्तेव्याकरशा- 

कत्तव्यकरणे यवमानन्द्ममनव्रखायाम् भअसन्ताप्कै इति विदान् 
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१५। स यश्चायं पुरुषे। यश्चासावादिल्यय । स 

 एकः। सय एवंवित्। अष्माज्ञोकात् प्रेय । एत- 
मन्नरमयमात्मानसुपसंक्रम्य। एतं प्राणमयमात्मानमुप- 

संक्रस्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विन्नान- 

मयमात्मानमुपमंक्रमा  एतमानन्दमयमात्मानम॒पसं- 

क्रमा। इमीक्ञोकान् कामान्न भवति कामरुप्यनुसच्च- 

रन्। एतत् साम गायन्नासं । हारवु हारवुहारेवु। 

अहमन्न अहमन्न१ अहमनत्रम्। अहमन्नादोरऽहमन्ना- 

्रात्ान स्पुणते पालयति ततो रत्तति--पतनें पुनरानन्दस्य विच्छदः 
स्यादिति ज्ञानात्! उमेद्धि एकं एते पूव्यैकतकत्तव्याकरणाकन्तव्य- 

करणे यः एवे वेद-- ब्रह्मणि वसतौ न ताभ्यां सन्तापः स्स्यशोवा दति 

--स एष आतानः स्थुणते रचति--पापादिदलोकेऽपोति शेष; । इति 

उपनिषत् ब्रह्मानन्दरदस्यम् । 

१५। “सोऽश्रते सव्यान् कामान् सद ब्रह्मणा विपश्चिता? 

(४।११) इत्येतदिहणोति सय इति स यश्चायमित्यादि पृन्ववत् | 

आनन्द्मयमुपसंक्रम्य कामान्रो--कामतोऽत्रमस्येति कामान्नौ, काम- 

सूपौी- कामतो रूपाष्यस्येति कामरूपो इमान् भूरादोन् लोकान् 

अनुसञ्चरन् विचरन् एतत् साम गायन् आस्त-दावु हावु हावु रहो 

श्रहो अद्ो--अद्म् अत्रम्, अरम् अत्रम्, अहम् भ्रव्रम्-न मदयति- 

रिक्तः भोग्ब' किमप्यस्ति विषयस्पुर्तेः पूव्येरूपत्वात् ; अद्म् अन्रादः, 

अहम् अन्नादः, अहम् अन्रादः-- न मद्यतिरिक्तो भोक्तापि कश्िदस्ति 

पराख्य प्रक तितवात् ; -्रहः स्नोकक्तत्, रह स्लोकक्रत्, रह शोकक्तत् 

--श्लोक्त संघाते-संघःतकत्-देदहादिस्घातकारणम् ; श्रम् रतस्य 

सत्यस्य मूरत्तमू्तस्यास्य जगतः प्रथमजः हिरण गभः, देवेभ्यः पूष्वेम्, 

अमृतस्य "पादोऽस्य सव्ा भूतानि ज्िपादस्याखत' दिषि' (३।११) 
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दोरऽहइमन्नादः। अदह्श्यो१कक्तददश्ो१कक्लदह- 

शो ९कक्तत्। अहमस्मि प्रथमजा तारस्य पुव्वं 
देषभ्योऽतस्य नारमभायि। योमा ददाति सददेव 

सारवाः। अहमन्नमन्नमदन्तमारेद्धि। अह विश्व 

भुवनमभ्यभवां  सुवगेज्योतीः। य एवं वैद । इल्युप- 
निषत्। ते३।१०। 

१६। स एतेन प्राज्न नात्मनाश्माज्ञोकादुत् कुम्यास्- 
मिन् खगं लोक सर्वदान् कामानाप्ताखतः समभवत् सम- 
भवत् । णे५।४।३) 

इत्यमतस्य परब्रह्मणः नाभिः--^श्रमेन जोकेनातमनानुप्रविग्य नाम- 

खपे व्याकरवाणि" (१२।२) इति- मध्यदेशः अरभिव्यक्तिस्थानम् | यः 

सामां-दरिदिरेकतप्राप्त-ददाति प्रयच्छति, सदत् इष्यम् एव माम् 

रवाः श्रवति-दरिद्ररत्तणेन मद्रक्षण भवति, “श्रावा इति लोगमध्य- 

प॒रुषेकव चन" पौनःपुन्येनेत्येव' सव्यैव्याख्यानेषु निपात्यत इत्यवतौोति 

व्याख्यातम् इति रोकाछत् । दरिद्रेभ्यः पुनरदत्वा भोजने--मां 

मत्सखरूपम् अन्नम् अ्रदन्तः जनम् ग्रहम् अन्रेस्वरूपम् अद्धि मोजयाभि 

नाशयामि रूपान्तरतां प्रापयामि । कथमेव' भवति १ अहः विश्य 

भुवनम् भभिभवाम् अभिमवामि-- सन्न" मदप्रे इति हेतोः। कवन 

माभिभवामि किन्तहिं--सुवणेज्यो तिः-- सुवः सूच्यः न इव सूय इव 

ज्योतिः प्रकाशः ्रहम्--भभिभवनमेव पुनःप्रकाशकारणम्। अत्रा 

मन्द्खरूपेणेकलवात् ख्च्यादौ जोषै य्दासोत् साम्यं खरष्टतवव्यतिरिक्ं 
तत्तदेव सब्यामलताप्रासे साधके समुदेती ति--“य एवं षेद” इत्युपसंहार- 
तचनेन दशेयति--यः एवंवेद स तादक् फनल' लभे इति उपनिषत् 
रहस्यम् । 

१६। न हि जोवो जातुचित् परा्मनानालिङ्गितस्ति्ठतोष 
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१७। इयमेवर्गग्निः साम॒ तदेतदेतस्याख्च्यध्यट्ः 
साम तस्म्रादच्यष्यरूढृ्ः साम मौयते इयमेव साऽग्निरम- 
सत् साम। । ९ 

अन्तरिच्मेवर्गवायुः साम तदरेतदेतसखाखूचाघाटर्साम 

 तप्मादचाघुाटृषः साम गोयतेऽन्तरित्षमेव सा वायुरमस्तत् 
साम 

द्यौरेष्गादटिन्यः साम तदेतदेतस्यारच्यधाट साम 
तस्प्राटच्यधाट् साम गीयते यीरेव साऽऽदिवयोऽमस्तत् 
साम। 

परत्र वानेन तस्य कलाधेता) अ्रतञ्राह-सशारोर भामा (२।५ 

[५९ ) वामदेवो वा एतेन प्रान्नन श्रासना जोवपररिष्वक्ता भस्मात् 

लोकात् उत्क्रम्य श्रसुशिन् स्वर्गे लोके सब्मान् कामान् आघा प्राप्य 

रमृतः त्रह्मसम्मन्रः समभवत् वथा वामदेवस्याभवत् तथा ब्रह्म 

विदोऽन्यस्यापि । 

१७ विद्यावन्ञयासुोधोप्रसना सामोपासना च विहिता, 

तग्भृलमातोपन्यस्य तच्जनितगतिरवोच्यते इयमिति! इयः परथिवी 

एव ऋक्, अग्निः साम! तत् तश्मात् एतत् भ्ग्न्याख्यं साम एतस्यां 

णृथिव्याम् ऋचि श्रध्युढम् उपरिमावेन ख्ितम्। तस्मात् सामगेः 

ऋचि श्रष्य.ठ्' साम गोयते। इय' थिवी सा भ्रग्निः भमः , तत् 

तस्मात् उभययोगात् साम। | - 

भरन्तरिक्तम् एव ऋक् वायुः साम, तत् तस्मात् एतत् वायुखयं 

साम भ्रन्तरिक्षाख्यायाम् ऋचि भ्रध्यठृम् | तस्मात् सामगैः ऋचि 

अधयद" साम गोयते। भन्तरिक्षम् एव सा वायुः भमः, तत् तस्मात् 

उभवययोगात् क्षाम । 

दौः एव ऋक् आदित्यः साम। तस्मात् एतत् भादित्याख्यं साम 
७ 9 
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 नच्वाण्येवक. चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यारुच्यध्यटर 

साम तस्मादच्यधुव्दृ्ः साम गौयते नत्ततराण्येव सा 

चन्द्रमा अमस्तत् साम । 

अघ यदेतदादित्यस्य शुक्र' भाः सेवगथ यच्नौल' परः 
क्ष्णं तत् साम तदेतदेतस्याख्च्यधुाट् प साम तद्माच्य- 
धाद साम गौयते। 

अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्र भाः सैव साऽथ यत्नील 
परः क्ष्ण तदमस्तत् सामाथ य एषोऽन्तरादि्ये हिर. 
रमयः पुसषो दृश्यते हिरण्यश्मण्रुदिरण्यकेश आप्रगखात् 
सव्वं एव सुवगंः । 

एतस्य दिवि ऋचि अरधूयदृम् । तस्मात् सामगे; ऋचि अधुढ़ृ साम 
गोयते। दौः एव सा ब्रादित्यः अमः, तत् तस्मात् उभमययोगात् 
साम । 

नत्तत्ाणि एव ऋक् चन्द्रमाः साम, तत् तस्मात् एतत् खन्द्रम- 

भाख्यः साम एतस्यां न्राख्यायाम् ऋचि भधुयढृ' साम मोयते । 
नच्ततारणि एव सा चन्द्रमाः रमः, तत् तस्मात् उमययोगात् साम । 

अथ यत् एतत् भ्रारदित्यस्य कलं भाः साणएव ऋक्, भ्रथयत् नोल 

परः कृष्णं परोऽतिश्येन काष्यंप--रवौ देरेकान्तसमाधानेऽनुभूयमानः 
--तत् साम । तत् तस्मात् एतत् काष्णंपाख्य' साम एतस्यां शक्तदोष्याम् 
ऋचि श्रधुयदृम् । तस्मात् सामगेः ऋचि श्रधुयटृ' साम गोयते। 

भथ यत् एव एतत् श्रादित्यस्य शक्त' भाः साणएव सा, भध यत् 

नोल' परःक्षष्णं तत् भ्रमः, तत् तस्मात् उभययोगात् साम। 

अथय एष अ्रन्तरादित्ये- इत्यादि व्याख्यातम् (२७ )। इति 

अधिदैवम् । 

ह 



तस यधा कप्यासं पुर्डरोकमूवमचिणौ तस्योदिति 
नाम स एष सव्वभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति हवे 

सव्वभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वैद । 

तस्यकं_ च साम च गेष्णौ तस््मादुद्रौयस्तापमाच्चेवोद्भा- 
तेतस्य हि गाता स एषये चामुष्रात् पराञ्चो लोकास्तेषां 
चेष्टे देवकामानां चेलयधिदैवतम् । १--८ । 

अथाध्यात्मं वागेवकं प्राणः साम तदेतस्याश्च्य- 
घुट साम तस्म्रादचाधुटृं साम गौयते वागेव सा 
प्रागोऽमस्तत् साम । 

चचुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्याख्चाधुाट्ृं साम 
तद्माहचाधुादृ् साम गीयते । चक्तुरेव साऽऽत्यामस्तत् 

साम। 

ग्रो वमेवङ मनः साम॒ तदेतर्देतस्यारुचाधुादृपसाम 
तस्माहचधुदृ् साम गौोयते। गरोत्रमेव सा मनोऽम- 

सतत् साम । 

श्श्णथ्, | 1, शा लिषक्ी | ` . | ं ॥ र 

भथ ध्यातम् । षाक् एव ऋक् प्राणः साम । तत् तस्मत् 

एतत् प्राणाख्य साम एतस्यां वाचि ऋचि श्रध्यटृम् । तस्मात् सामगैः 

ऋचि रधुः साम गोयते। वाक् एव सः प्राणः भ्रमः, तत् तस्मात् 
उभययोगात् साम। 

चुः एव ऋक्, भ्रात्मा चक्षुषि स्थितः दछायाता साम । तत् तस्मात् 

एतत् भ्रामाख्य' साम एतस्य चन्तुराख्यायाम् ऋचि अ्रधूुयढ्म् । तस्मात् 

सामगैः ऋचि श्रधूाढुं साम गौयते। च्चः एव सा भासा भमः, तत् 

तस्मात् उभययोगात् साम्न । 

स्रोत्रम् एव ऋक् मनः साम। तत् तस्मात् एतत् मनम 



5. ११४.ष। 

अथ यदेतदच्छःवं भाः सेवर्मय यन्नीलं षरः क्ष्ण" 
तत् साम तदेतदेवस्याख्चाघाट्् साम तस्प्माटचाधाट्धः 

साम गोयते अथ यदेवेतदच्षाः शुक्तः भाः सेव साऽथ 

यत्रौल' परः क्रष्ण' तदमस्तत् साम । 
अथ यएषोऽन्तरक्िणि पुरषो दश्यते सेवकं तत् साम 

तदुक्थ' तयलुस्तद्रह्म तस्येलस्य तदेव रूप' यदमुष्य रूपः 
यावमुष्य गेष्णी तौ गेष्णो यत्राम तन्नाम । 

स एष ये चेतस्मादर्व्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानाञ्चेति तगड़मे वौणायां गायन्तयत' ते गायन्ति 

तस्मात्ते घनसनयः । 

अथ य एतदेव विदान् साम गाप्रतयुमौ स गायति 
सोऽमुनेव स एष ये चामुप््रात् पराञ्चो लोकास्ताशा- 

प्रोति देवकामार्श्ख | 

साम एतस्यां योत्ाख्यायाम् ऋचि श्रष्युदृम् । तस्मात् सामगेः ऋचि 

अध्युदुः साम मोयते। शओखरोवम् एव सा मनः अ्रमः। तत् ल्मः 

उभययोगात् साम । 

श्रथ यत् एतत् श्रद्णः चश्ुषः शक्त भाः सा एव कक्, रथ यत् 

नोल' परः कष्ण" तत् साम। तत् तस्मात् एतत् का्णपाख्यं साम 

रलस्यां शुक्तदोस्याम् ऋचि श्रधुगरम् । तस्मात् सामगैः कचि श्रधूयदुः 
साम्र मोयते। श्रथ यत् एव एतत् श्र्णः शुक्त भाः सा एव सा, अघ 

यत् नोल' परः क्ष्ण तत् अमः । तत् तस्मात् उमययोगात् साम । 

भध यरएषोऽन्तरक्षिणि पुरुषः इत्यादि व्याख्रातम् (३।८) । 

श्रथ यः एतत् एवं विदान् साम गायति, उभौ -चाद्धषम् भादि- 

त्फच--सगयत्ति। स श्रसुना भादित्यपुरूषेण एव ये च भ्रमुभात् 

१. = न 



अथानेनैव ये चेतस्माटव्वाश्चो लोकाल्ाप्खाप्रोति 
मनुष्यकामाशछख्च तस्प्राद् देवंबिदुद्भाता ब्रूयात् । 

क॒ ते काममागायानीलयेष देव कामागानख्येषटे य 

एतदेव विदान साम गायति साम गायति १-€। 

च्छा, १।३।६।७ । 

१८। वयो होद्गौधे कुशला बभूवुः शिलकः शाला- 
वल्यश्चेकितायनो दाल्मयः प्रवाहणो जेवलिरिति तै 
होचुसङ्गौधे बे कुशलाः स्मो इन्तोद्गौधे कथां वदाम 

दूति । 

सादित्यात् पराञ्चः ऊ्ंस्ाः लोकाः तान् लोकान् च देवकामान्-स 

' एष श्राप्रोति । 

अथ अनेन एव चाक्षघपुरुषेण ये च एतस्मात् भादित्यात् भव्यः 

अव्मागगताः अधःस्था; लोकाः तान् लोकान् मनुष्यकामान् च 

आप्नोति । तस्मात् कारणात् पुनः उद्वाता एव ब्रूयात्- 

डे यजमान, ततव क कामः देव मानुषः वा श्रागायानिं 

दति। हि यस्मात् य एतत् एवः विद्धान् साम गायति, स 

एष उद्गाता कामागानस्य उद्राजेन इषे समथः काम' सम्पादयितुम् । 

साम गायति साम गायति इति दिर्क्तिः समा्यथो। 

१८ । उच्ादुच्चतरः परात् परतरो लोको विद्यते, तदधि- 

गमोपायमाद्ाखपानसुखेन जय इति। इ-एेतिष्े। शालावत्यः 

शलावलोऽपत्य' शिलकः, चैकितायनः चिकितानस्यापत्यं दास्यः, 

जओबलस्यापत्यं जेवलिः प्रवाहणः दति तरयः उद्नोधे उदोथक्नानः 

प्रति कुशलाः निपुणाः बभूवुः। ते पुमः ऊचुः वयम् उद्गोधे वै 

कुशलाः; स; । हन्त -- वाक्धारम्भे--उद्ौधे उद्रौथविषये कथां वदामः 

इति | | 



॥ 

५५८ वेदान्तसमन्वथः । = [प््यम। 

तथेति ₹ समुपविविशुः स प्राणो जेवलिस्बाच ` 

भगवन्ताक्ये बदतां ब्राह्मण्योवदतोर्वाच' शोष्यामीति। 

स ह शिलकः शालावल्यञ्चं कितायन दालभ्यसुबाच 

न्त त्वा पृच्छानोति पृच्छेति होवाच) 

का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच खरस्य 

कागतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरिल्य- 

त्रमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होषाच। 

 अपांका गतिरिल्यसौ लोक इति होवाच, मनुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न स्वगं लोकमतिनयेदिति होवाच 
सवशं वय' लोक सामाभिसंस्थापयामः सखगंसपस्तावसः 

हि सामेति । 

तथा श्ति पुनः उक्ता ते समुपविविशुः किल । स प्रवाद्शः जेषलिः 

पुन: उधाच-- भगवन्तौ पूज्यौ भ्र वदताम्) कथम्? वदतोः 

प्रश्रोत्तररूपेण भाषतोः ब्राह्मणयोः श्रनुरोड़ा तु चषजियः त्राह्मण्यो- 

रिति विशेषणसामर्य्यास्- वाच ओोष्यामि इति ₹हेतोः। 

स पुनः शालावत्यः चैकितायनं दाल्भयम् उवाच-इन्सत्वा लाम् 

एच्छानि इति । स दाल्भयः पुनः उबषाच-- च्छ । 

साम्नः का गतिः इति प्रखः। स टाल्भय; पुनः उवाच-खरः 

ति । स्वरस्य कागतिः इति प्रयः `स दास्यः पुनः उवाच- 

प्राशः इति । प्राणस्य का गति; इति प्रख्रः। स दास्भय; उवाच 

--भ्रब्रम्। अन्रस्य का गतिः इति प्र्रः। स दास्मयः उवाच-- 
भ्रापः इति । 

श्रपांका गति; षति प्रश्रः। स दारभाः उकाच-श्रसौ लोकः 

्ति। सुष्य लोकस्य का गतिः दति प्रञ्ः। सदिः पुमः 

उवाच--स्वगं लोकम् भ्रति अतौत्य न साम नयेत् इति । वय साम 



५ ५५ र | गतिवह्ली 1 त | . | ॥ ५ ५५६ | ५ 

तयश शिलकः णालाबलयन्चं कितायम' दाल्भामुवा- ` 

चाप्रतिष्ठित वै किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूया- 
गदी ते विपतिष्यतीति सृङ्का ते विपतेदिति । 

इन्ताहमेतहगवत्तो षेदानोति विज्ञौति होवाचासुष्य- 

लोकस्य का गतिरिल्यं लोक इति होवाच भस्य लोकस्य 
कागतिरितिन प्रतिष्ठां लोकमति नयेदिति होवाच 

प्रतिष्ठां वय लोक सामाभिसध्स्यापयामः प्रतिष्टा 

सशसावर हि सामेति । 

खगं लोकम् अभि संख्यापयामः-सखगलोकप्रतिष्ठः साम जानोम 
दूत्यः! दहि यस्मात् साम खगसंस्ताव--सखर्गत्वेम संस्तवम्" यस्य 
तत् । 

त' पुनः चेकितायन' दानभ्य' शिलकः शालावत्यः उवाच--हे 

दाल्भ्य, तै तव खाम श्रप्रति्ठितं किल, वै--भ्रागमस्य स्मारकः। यः 

तु एतदहं एतस्मिन् काले श्रसदिष्णुः सन् ब्रूयात्-- मूर ते तव विप- 
तिश्यति दूति ते तव मूर विपतेत् इति-- नाहः तथा व्रवोमि, भ्रतोन 

ते मूषी पतितः। 

एवमुक्तो दाल्भ्य श्राह--ण्त, भह भगवन्तः एतत्--यत्प्रतिष्ठः 
साम तत्- वेदानि जानानि। स शालावल्घः शिलकः पुनः उवाच-- । 

विद्धिषति। एवमनुमतस्य दाश्भ्यस्य प्रश्रः--अमुष्य मनुष्यलोकस्य 

का गतिः इति। स शिलकः षभः उवाच--भ्रय' लोकः इति) भरस्य 

लोकस्य का मतिः बति प्रश्न;। स शिलकः पुनः उवाच--प्रति्ठं 

सामनः प्रतिष्ठाभूतम् शम शैकम् अति भ्रतोत्य सामन् नयेत्- 

यागदानादिभिरस्य मनुष्यलोकस्य परिपुष्ट; । वय साम प्रतिष्ठाम् 

द्म लोकम् श्रभिसंस्यापयामः। दि यस्मात् साम प्रतिष्ठासंस्तावम् 

--प्रतिष्ठालेम संसुतम् । 



५६१. भैदान्तसमन्वयः। (षब 

त ह प्रवाहो जेवलिसुवाचान्तवदहे किलत शाला- 

बल्य साम यस्त्वेतहि ब्रूयान्मा ते विपतिष्यतीति मृद्ध 
ते विपतेदिति हन्तामेतङ्गगवत्तो उदानोति विद्धीति 

वाच । १-८) 

अस्य लोकस्य का गतिरिल्याकाश इति होवाच 

सव्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव ससुत्पदयन्त 
आकाश प्रल्यस्तंयन्याकाशो देवेभ्यो ज्यायानाकाशः परा- 

यणम् 1 

स एष परोवरौयानुङ्गौधः स॒ एषोऽनन्तः परोवरौयो 
हास्य भवति परोवरोयसोह लोकान् जयति य एतदेव 

विदान् परोवरौयारससुद्धौयमुपास्तं । 

तर हेतमतिघन्वा शौनक उदरा गिडिल्यायोक्तौवाच 

यावत्त एन' प्रजायासुद्गौध' बेदिष्यन्ते परोवरोयो डभ्य- 
स्तावद्स्पंल्लोके जवन भविष्यति 

तं शालावत्यं शिलकः प्रवाहणः जैवलिः उवाच--भ्रन्सवत् वै किल 

पै तवसाम। यःतु भरसिष्णुः एतहि एतस्मिन् काले ब्रूयात्-मूर्ी 
ते तव विपतिष्यति इति, सूद ते तत्र विपतेत् इति। शिलकः पुनः 

उवाच--इन्त अष्टम् एतत् भगवत्तः वेदानि एति । स जवलि; पुनः 

उवाच--विदि ति। 

एवमनुमतस्य शिलकस्य प्रख्ः--भ्रस्य लोकस्य का गतिः शति 

व्याख्यातम् (२।९) 

तम् एतम् उहौयं भौनकः शनकस्यापत्यम् भतिधन्ा उदरथाण्डि- ` 
ल्याय शिष्याय उक्ला ठवाच--एनम् उद्ोघ' त तव प्रजायां प्रजासमूषष 



न गलिवल्ली । ८ - ए १ ६१ 

तथामुभ्भिंल्लोके लोक इति स यव एतमेव विद्वानु 

पास्त परोवरौय एव इास्यास्पंललोके जोवन' भवति तथा 

पित्रा लोक इति लोके लोक इति १।४। 

का, १।३।८।८ । 

१८ अथ हेन गाह पल्योऽनुशशास पृथिव्यमिरन्न- 

सन्ततयः; यादत् वेदिष्यन्ते ल्नाश्यन्ते, तावत् एभ्यः प्रजाभ्यः परोव्रौोयः 

उश्तरोत्तरविशिष्टः जोवन' मविष्यति अस्मिन् लोकै 

तथा भमुमिन् लोके इति । स यः भ्रघुनापि एतम् उदयम् एवं 

विदान् उपास्ते भस्य पुनः परोवरोयः जवनः" भवति भस्मन् सोक 

तथा अमुभ्मिन् लोक इति। लोकै लोके इति हदिसक्तिररथोपास्ति- 

समाश्यथे1 । 

१८ । “दुन्बेलामां गवां चत्वारि शतानि सषस्नेणापू्य प्रत्याव- 
सिं तव्यमित्याचार्ययेरादिष्ट ब्रह्मचारिण" सत्यकामः जाबाल सषहस्न- 
संख्याप्रपृत्तिं कालएव ऋषभादयो ब्रष्मोपदिदिशः" इति यत् पू््यैसुक्षं 
(२।१४) तज्रेयमाखायिका ;-- 

सत्यकामोह लाबालौ लावालां मातरमामन्रधाश्क्रे ब्रह्मच, भवति, विबतूसयामि किं 

गो वीऽदमख्गति। १) सा इनसुवाच गाङपैतदेद, तात, यद्धोचस्र्मसि। बहष्टः चरी 

परिचारिणी सोवने लासलमे सा$मतन्र ठेद यद्रोचस्वमसि, जाबाला तु नामाहमस्ि सत्यकामी 

माम तमसि, स सत्यकाम एव जाबाल वरवौधाद्ति।र२। . स इ डारिटुमतः गौतममेत्योवाच । 

व्रह्मचध्य भगवति वलूस्यासुग्रपेयां भगवन्तमिति । ९। स" होवाच किं गौच्ीगु सीम्धासौति; 

स होवाच नाषमेतदद भो यङ्गोचोऽहमन्ि, भप्च्छः मातर सा मा प्र्यद्रवीत् “बद्गह्क' चरण्ती 

परिवारणौ यौवने लामणमे साहमेतनत्र वैद यद्रोत्रष्लमसि, जाबाला तु नामाडमसि सत्यकामी 

गाम लमसौति।” सौऽष्म् सत्यकामी जाबालोऽखि।४। वतहोवाच मेतदश्राक्षणो विदन्त 

मरति, सभिध' खौम्याषहरोप ला नेष्यं म सत्यादगा इति । समुपनौय कथानामवलानां चतुःगता 

गा जिराक्ञव्यी वाचेमाः सौम्याय सब्रजेलि । ता अभिप्रस्थापयत्रवाच गाऽसङडसेणातयेति स इ 

बघेगण प्रोवास ता यदा सहस“ सम्पद्: ५। 

७१ 



५६२ वेदान्तसमम्बयः 1 ( १११ म; 

मादिल्य इति च एष आदिल पुमषो टण्ते सोऽहमसि 

स एवाहमस्योति । 

सय एतमेव बिद्ानुणास्ते ऽपहते पाप्रक्रत्यां लोकौ 

भवति सव्वमायुरेति ज्योगजौवति नास्यावरपुरषाः 

तस्य पुनराचायकरुलप्राप्तयनन्तरमेवमाख्ायिकापरिसमािः-- 

प्राप द्ाचायकल', तमाचार्य्योरसुरवाद सन्यकामरे इति, भगव इति दं प्रतिगुखाव। १। 

ब्रह्मविदिव ठ, सौम्य, भासि, कोनु लानुशश्मेति श्न? मनुप्यभ्य इति इ प्रतिजन्न, भगवा स्वव 

मे कामे द्रवा! २) ग्युतन्येव मै भगवह्परीष्य, -आनचाय्धाद्धव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयतीति, 

तसे रसदवावाच, अवहन किन वौया्यति बौयायेति । ३। 

अत पुन :- 

उपकोसलो ह कामलायनः सव्यकामे जावान ब्रद्मचश्रमुवास तस्य द उादश्वष ग्मन् प{९- 

चचार सद ्मान्यानन्तवासिनः समावत्तयः म्तः इह स्व न समात्यति।१)। त जायीवान, 

ततो ब्रह्मचारौ कुण्लमग्रौन् परिचचारोत् मा वाग्रयः परिपर्यःचन् प्रब्द्यस्मा इति, तदधं दाप दैव 

प्रवासाश्चक्र। :। स इव्या्नाऽनांणत्ः दप्रं तमाचाव्यजायौषाच म्रद्मचारत्रगान कि ध 

नाश्रासोति, स हौवाच वव्र इमऽस्मिन् पुस्प्रे कामा नानायया; व्याधिभिः प्रतिपृणोऽग्ब 

नाशिष्यानौति।र। श्रय द्ाप्रयः समुद्रि, तती ज्रद्मचारो कुशलः नः प्थचारौत् त्ता प्रर 

कामेति तद्य होचः। ४, 

प्रा्ो ह्मः इत्यादि (३।१५) सम्भूयाम्नय -उपकोमन्तार ब्रह्म 
परौक्तवन्तः, अथ अनन्तर प्रत्येक खस्वविषयां विद्यां वक्लुमारेभिर। 
ततादौ एनः ब्रह्मचारिणः गादपत्यः , अग्निः अनुशशास । पृथिवी, 
अग्निः, अन्नम्, अदित्यः इति--मम चनखरस्तनव इति शषः। तत्र 

रादित्य यः एष पुरूषः दृग्यते स अहम् अस्त्रि गारपत्योऽग्निः स एवा- 
ऽहमादित्ये पुरुषीऽस्मि दलि) 

सयः; एवः विद्वान् एतः गाहपत्याम्निम् उपास्ते स पापक्षत्यां 
पापकश्च भपहते भरप्रहन्ति, लोकौ लोकवान् भवति, सर्धं वर्षशतम् 
भायुः एति भ्राप्राति, ज्योक् उञ्ज्वलं जौवति, भरस्य विदुषः भरवरपुरुषा; 



यम! ] गतिवक्लौ । ५६३ 

क्ोयन्ते उप वय' तं भुञ्चामोऽश्िखलोकेऽमुश्िध्ख य 

णएतमेव' विद्वानुपास्तं । १।२। 

अथ हेनमन्वाहा््थपचनोऽनुशशासापो दिशो ननच्न- 
वाणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुषो दश्यते सोऽ- 

इमस्स एवाहमस्मीति । ति 

म य एतमेव विहानुपाम्ते ऽपहते पाप्त्यां लोकै ` । 

भवति सव्वमायुर्ति ज्योग्जौवति नान्ानग्पुरधाः 
चीयन्ते उप वयः त' मुञ्चामो,स्प्रिर्च लोकषेऽसुष्पिरश 

य एतदेव विदानुप्रास्ते ¦! १।२। 

अघ देनमाहवनौयोऽनुशशास प्राण आकाशो टी 

विटादिति यणव बिदु्रति पुरुषो दण्वने मोऽहमस्पिस 
ए्रवाहमश््रीति, 

सय खतपेव' विह्ाजुपाम्त ऽपदहते पापक्लल्यां लोकौ 

भवति सव्वेमायुरेति ज्योग्जोवति नास्यावः जषा; 

चरघस्तनपुरुषाः पुत्रपौच्रादयः न न्ोयन्ते। यः एव' विहान् एतः 

गारईपत्याग्निम् उपास्ते त तयम् अ्रसनयः सम्भूय श्रस्मिन् च लौके 

अ्रसुस्मिन् च लोक उपसुक्लामः पालयामः; 

श्र अनन्तरम् एनम् उपकोसलम् श्रन्वाहयपचनः टत्तिग्णरिनि 

अनुगभाम । रापः दिशः नत्तत्ाणि चन्ट्माः इलति चतद्लः मम तनवः। 

यणएष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते इत्यादौनां व्याखेान पृन्पैवत् । 

श्रथ अनन्तरम् एनम् उपक सतलम् आदहवनोयः अनुशशास । प्राणः 

श्राकाशः दौ; विदत् इति चतसः मम तनवः । 

यष व्रिदयुति एुरुषो दृण्यते इव्यादोनां व्याख्यान पूत्मैवत् । 



५६४९ बेदान्तससन्वयः । [१७ अ)' 

छौयन्ते उप वय त भुष्चामोऽस्यिप्ख लोकेऽमुध्धिधख 

य एतमेवं विहानुपास्तं । १।२। 

ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य तैऽस्महियात्मविदया 

चाचाय्धस्तु ते गति वक्तेल्याजगाम हास्याचाय्यस्तमाचा- 

_, रय्योऽभ्युवादोपकोसले इति । | 
. भगव इति इ प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्ये 

मुखं भातिकोनु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्ो 

दूति हापेव निद्भूते इमे नृनमौदशा अन्यादृशा इति 
हाम्नौनभ्यदे किंनु सोम्य किल तेऽवोचन्निति, 

ते पनः सम्भूय ऊचुः ह सोम्य टपकोसल, एष ते तव भस्प्हिद्या 

अग्निविद्या श्रात्मविद्या च-- पूर्व्वा (३।१५) शप्राणो ब्रह्म क' ब्रह्य 

ख' ब्रह्मः” इतिच । भ्राचय्ः तुते तुभ्यं गति वक्ञा-- विदाफल- 

प्राप्तये इति शरस्य भराचायः अजगाम प्रवसात्। तम् उपकोमन्म् 

भचाग्यः अ्भ्युवाद--उपकोसलरे इति । 

हे भगवः भगवन् इति पुनः स प्रतिश्खाव--श्रादरेणाचायवचमः 

प्रतिजग्राह । भ्राचाय्य माह -ह सोम्य, ब्रह्मविदः सुखम् व ते मुष 

भाति। को मुत्वा त्वाम् श्रनुशशास इति। उपकोक्षलः-भो 

राच, को नु मा माम् भ्रनुशिषयात् इलि  भपपनिद्कते इव 

--द्वशष्देन योव्यते-्श्यतो न तु वसुनःऽपनिश्लुते। कथम् ? 

दमे भम्नयः नूनम् ईदृशाः भाचाय्यवत् उपदेशयोग्याः सन्तः लत्- 

सनिघौ अन्याहशाः उपटेशायोग्या इति इस भ्रग्नोन् भ्रभ्युदे उक्त. 

वान्, वेषामुपदृशे न्युमतास्ति--“श्वाचायसतु तै गति वक्ता” इति 

तेसक्षत्वात् । एवमेवोक्तमन्यथा निद्कवाभिप्राये सति तमेवाचार्य्योऽवो- 

धदिति चेत् न पुनरयं एच्छत्- किंनु ते भ्रगनयः, ₹हे सौम्य, भ्रषोचन् 

किल इति। 
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दूदमिति ह प्रतिजन्ने लोकान् वाव किल सोम्य 
तेऽवोचन्नहन्तु ते तदहच्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न 

श्चिष्यन्त एवमेवंविदि पाप कममी न शिष्यत इति ब्रवीतु 
मे भगवानिति तद्म होवाच । १--३ । | 

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष भात्मेति डोवाचे- 
तदशतमभयमेतद्रद्येति तययप्यस्मिन् सरपिर्बादक बा * 

सिञ्चन्ति बत्म नौ एव गच्छति । 
एत संयदाम इलयाचक्चत एत हि सर्व्वाणि वामा- 

न्यभिसंयन्ति सव्वाण्येन' वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद । 
एष उ एव वामनौरेष हि सर्व्वाणि वामानि नयति 

सन्तं।णि वामानि नयति य एवं वेद् । 

उपको सशः--द्दम् इति द प्रतिजन्ने- पम्निभियदुक्षं तत् निवे- 

दिंतवान्। बदसिचेत् न निखिलः तदुक्ष' तैन निषेदितम्, तथा 

सति न पुनराचर्व्येणोच्ेत-- लोकान् वाव किल ते गयः, ह सोम्य, 
भवोचन् दरति तत्रेद' विषैचखम्--प्राप्यल्ेन यदुच्यते स लोकः। 

भगिभिः “क ब्रष्मख' ब्रह्म दति प्राप्यलेनोक्ष ब्रह्म नतु गतित्वेन 

सा त्वण्चार्ययेरेव वक्तव्या--“भचिषमेवाभि सम्भवन्ति” «स एतान् 
ब्रह्म गमयति” इत्यादिभिरिति तेरभिप्रे तम् । भन्यथाऽगिविद्याम- 

विद्या चेत्युभयमवोलिख्य न तेरुच्येत न्भाचाय्यसु ते गतिः वक्षाः 

षति । चतरा साधूक्तम गिभियेदुक्घ तचिषैदितवानिति। रदः तु 

ते तुभ्य तत् अनुक्तः वच्यामि। मयोच्मानसख्य माहाव्यम्-यथा 

पुष्करपलाये प्द्मपरते भ्रापः म ज्जिष्यन्ते किष्टा भवन्ति, एवम् एवंविदि 

तादृशन्नानवति पाप कन्म न क्षिष्यते इति। उप्रकोसलः- मे मद्यं 

भगवान् ब्रवोतु इति। तरे उपकोसलाय पुनः भाचाय्यः उवाच ;- 

यएषोऽक्तिणि परमो दश्यते त्यादि व्याख्यातम् (२१६) । . 



५६६ वे दान्तसमन्वयः [ १११ स. 

एष उ एव भामनीरेष हि सर्व्वषु लोकेषु भाति 
सव्वेषु लोकषु भाति य एवं वेद् । 

अथ यदु चेवास्परच्छव्यं वुव्वंन्ति यदि च ना्िषमेवा- 
भिसम्भवन्त्यचि षोऽहर् आपूु्यमाणपचमःपूर्थमागप- 
त्षादयान् षड्द्ङ्ङेति मासास्तान््ासेभ्यः संवत्सरर 

मंवत्सरादादिव्यमादिव्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यत 

तत्पुरुषोऽमानवः | 

स॒ एतान् ब्रह्म गमयव्येष टदवपथो ब्रह्मपथ एतेन 

गलिरुच्यते अथेलि । अथ यत् यदि पुनः एव अस्मिन् एवंविदि 

शव्य' शव कश सत्क्रियां कुव्यन्ति यदि चन कुव्यैन्ति ऋत्विजः, अर्चिं- 
षम् श्र्चिरभिमानिनीं टेवताम् अभिसम्भवन्ति प्रतिपद्यन्ते परेता :-- 

तदाप्यायमेन प्राकव्यः भजन्तोत्याधुनिकाः; अचिर्देदतायाः श्रः 

अहरभिमानिनीं टेवलाम्, अ्रह्कः अ्रापूयमाणपत्तः श्टक्तपकत्तः तदभि- 

मानिनीं देवताम्, भ्रापूखमाणपक्तात् गक्रपक्तात् यान् षरमासान् उदङ 

उत्तरां दिपरम् एति सविता तान् मासान् उत्तगायगणाभिमानिनः 

वलां, मासेभ्यः तेभ्यः संवत् 7रम्-संवत्सरमिदहलोकसम्बन्धं न जद- 

तोत्याघुनिकाः, ्रहरादयः प्राकय्यानुकूलकाना दत्यपि च त--संवत्- 

सरात् श्रादित्यम्, श्रादित्यात् चन्द्रमसः, चन्द्रमसः विद्युतम्--श्रमिस- 

म्भवन्तोति शेषः । नत्पुरुपः विद्युत्खः पुरुषः अमानवः न मानवः 
टेव; । दृश्यते पुनरथव्यणि--^ईजानयिन्तमारुत्तदग्नि' नाकस्य पृष्ठा- 

दिवसुत्पलिष्यन् । तसै प्रभाति नभसो ज्योलिषौमान्त्स्वगेः पन्याः 

सुकते देवयानः ॥* ( श्च्का, श्नु, १४कऋक् ) इति। तदुक्ेरय' 

प्रपञ्चः । 

सवेद्युतः पुरषः एतान् परेतान् ब्रह्य गमयति प्रापयति। एष 

देवपद्यः- -देदैरच्िंरादिभिरूपनाचतो मागः, ब्रह्मपथः गन्तच्येन ब्रह्मणा 



५ गतिवक्लौ । ५६७ 

प्रतिएयमाना इम' मानवमावत्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते । 

१--६। छा, ४।६।११--१५। 

२०। प्रवेतकेतुर्हास्येयः पाञ्चालानाम् समिति 

मेयाय त ह प्रवाहो जेबलिरुवाच कुमारानु तवा- 
शिषत् पिता इत्यनु हि भगव इति | 

वैल्य यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तोतति न भगव इति, 

वेत्य यदा पुनरावत्तन्तारे इति न भगव इति ; वैल्य 
पधो्दववानस्य पियागस्य च व्यावत्तना३े इति न भगव 
द्त्ि। 

उप्रलक्तितो मागे: । एतेन प्रथा प्रतिपद्यमाना: परेताः इम' मानवः 
मनुसम्बन्धिनम् आ्रमनोः प्रवत्तमानम् शअ्रधवा मानवगस्दोलरेणारणा 

मानवसब्बन्धिन' मनुष्यलोकमम्पर्कोशम् अवन्त चक्रवदरपरूपान्तर 

लोकन्तौ कान्तरपरिभ्चमण' न श्रावत्तन्ते--खरूपेणःवस्थानात् | (४।३। 

९१५५ | 
२०। विशषभावेन गतिं क प्रकरणान्तरमारभते खतकेतुरिति। 

ह एतिद्ध । आरुणेयः-अ्ररुणस्यापत्यम् अरारुणिः तस्य श्रपत्यम् 

भ्रारुणेयः-- खतकषेतुः पञ्चालानां जनपदानां समिति सभाम् एयाय 

आजगाम । तम् भ्रागतवन्त' पुनः जौवलस्यापल्य जेवलिः प्रवाहणः 

उवाच-डे कुमार, तल्ला लां पिता भ्रन्वगिषत् इति--किमनुरशिष्टसत्व' 

पितेव्यधै;। स अह--हे भगवः भगवन्, अनु हि--भ्रतुशिष्टोऽस्ि 

-- इति । | 

राजाह-- वेल जानोष यत्, इतः अस्मात् लोकात् अधि भध्युं 
यत् यर परेल; प्रयन्ति इति? स ्राह-न भगवः भगवन् इति । 

राजाह- वेल जानौषे, यथा येन प्रकारेण पुनरावत्तन्ते प्रजाः इति ९ 

स श्राह--न भगवः भगवन् इति। राजाह-अैय जानोषे, देव- 



वैल्य यथासौ लोको न सभ्युयथ त पय्धतार कति न भगव 
इति ; वैल यधा पञ्चम्यामाशइतावापः पुरुषवचसो भव- 

न्तौति नेव मगवडइतवि। 
अथ नु किमनुशिष्टोऽबोचथायो हौमानिनविदात् 

कथश्सोऽनुशिष्टो व्रदौमेति स हायस्तः पितुरहेमेयाय 
तख होवाचाऽननुशिष्य वाव किल मा भगवानव्रवौदनु 

त्वाशिषमिति । 

पञ्च मा राजन्यवखः प्रश्नानप्राक्लौत् तेषां नेकञ्च 
नाशका विवक्तमिति स होवाच यथा मा ववं तदेलानवदो 

यानस्य पिदठयाणस्य च पथोः व्यावन्तना- कुतः पथदयः पथग्गति 

भवलोति। स आशन मगवः भगवन् इति। 

वेल जानोषे, यथा येन प्रकारेण रसो लोकः न सम्पूयते इति । 

स श्राष्ट--न भगवः भगवन् इति। बैल जानोषे, यथा येन प्रकारेण 

पञ्चम्यां पश्पूरषणसं ख्यायाम् माहतो श्रापः--्राहतिसाधनाः- पुरुष- 

वचसः पुसषवाच्याः भवन्ति पुरुषाख्यां रभन्त इत्ययं: । स भ्राह- - 
मेव भगवः भगवन् इति । 

राजाह-भथ कि" मु स्वम् अनुशिष्टः तत् भवोचधाः,योदहिन 

मानि विद्यात्, कथ स अनुणिष्टः--भनुशिष्टोऽस्मोति-त्रवोत इति । 

स पुनः भायस्तः क्रिटद्कदयः पितुः भै स्थानम् एयाय गतवान् । तं 

पितर पुनः"स उवाच--भ्रनलुणिष्य अनुशासनम् भल्लत्वा एव किल मा 

मां भगवान् अव्रवोत्--त्वा त्वाम् अरन्वशिषम् भनुजिष्टवान् दति । 
राजन्धवबन्धुः-क्विषटद्दयत्वाद्यक्कारोक्िः--राजन्धाचमः मा मां 

पञ्च प्रश्चान् भप्राक्तोत् एष्टवाम् । तेषां प्रञ्रानाम् एकच्च न विवक्त् वि्े- 
षेणाथेतो निर्णेतु म भ्रशकम् म गक्कवान् इति। स पिता पुनः; उवाच 

--तदा--मत्सज्जिधाएवागमनकाले--यथा त्वः मा माम् एतान् प्रश्नान् 
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यथाहमेषां नैकञ्चन पेद यद्यटमिमानवैदिष्यं ५ ष्व 
नावच्यमिति । व | 

सतु गौतमो रान्नोऽङ्घमैयाय तद्ये ह प्राप्रायाशश्च- 

कारस ह प्रातः सभाग उदयाय तथहोवाच मानुषस्य 

भगवन् गोतम वित्तस्य बर' गीथा इति स होवाच तवेव 
राजन् मानुष वित्तं वामेव कुमारस्यान्तं वाचमभाषधा- 

स्तामेव मे ब्रृहौति | 
स ह कच्छो बभूव तइ चिर' बरसैल्यान्नापयाघ्चकार 

तर होवाच यथा मा लं मौतमाऽवदो यथेयन्न प्राक् 
त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तग््राद् सव्वेषु 

लोकेषु च्षवस्यैव प्रशासनमभूदिति तद्ये होवाच ।१--७ । 
अवदः उक्तवान् श्रि, यथा हम् एषां प्र्रानाम् एकः च नवेद, 

तथा तवाभवदिति शेषः ¦ यदि शरदम् इमान् प्रश्नान् भ्रवेदिष्यम् 

विदितवान् भ्रस्मि, कथः ते तुभ्य प्रियाय पुत्राय न श्रवच्यम् उक्तवान् 

अस्मिदति। 

स पुनः गोतमः--गोज्रतः भार्यिः-राक्नः श्रं स्थानम् एयाय 
गतवान् । प्राप्ताय समोपोपगताय तस्तं गौतमाय स राजा अर्हाम् 

अषंणां चकार परहंयाश्चकार। स गौलमः पनः प्राते सभागी समागते 
रान्नि उदेयाय। स राजा त' गौतमम् उवाच--हे भगवन् गौतम, 

मानुषस्य मनुषासम्बन्धिनो वित्तस्य वर काम" दणोधाः प्राधैयेधाः 
श्रति। स गौतमः पुनः उवाच--ईह राजन्, मानुष" वित्त तव एकव 

असतु दति शेषः । कुमारस्य मम पुत्रस्य भन्ते समोपे याम् एव वाचम् 
अभाषथाः ताम् एव वाच मे ब्रूहि इति । | 

घ राजा पुनः कच्ौ कष्टागतः बभूव- त्राद्मगस्याप्रत्याख्येयल्वात् । ` 
 त' गोतमः पुनः; चिर दौधेकाल' वस्ति भान्नापयाश्चकार भान्नप- 

७न् 

ष + क 
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० वेदटान्तस्मम्बयः । [ १११ अ। 

असौवाव लोको गौतमाम्निस्तस्यादिल्य एवे समिदट्र- 

प्मयो धूमोऽहर्चिश्न्द्रमा अङ्गारा नभवागि विस्प्- 

लिङ्गः । 

तल्िनत्ने तस्िन्नग्नौ दवाः प्रदं जुद्धति तदा आहतः 

सामो गजा सम्भवति । १।२। 

वान्। ई गौतम, ल्व मामां यथा अवदः (लामेव मा ब्रू?" दरति, 

द्य विदा त्तः प्राक् ब्राह्मणान् यथान गच्छलि न श्रगच्छत्, तस्मात् 

पुनः पुरा--खत्सच्रिघौ भाषगणात्- पूव्यं सव्वेषु लोकेषु चत्रस्य एव 

प्रणासनम् श्रभूत् अनया विद्यया शिषप्राणाम् । श्रतःप्रभति ब्राह्मणा 

उपटेच्यन्तोति भावः! तस्मै गौतमायम उवान ;-- 

असौ लोकः दयुलोकः ्राकाश दति यावत् एव, हे गौतम, अगिः, 

तस्य अगे: समित् श्रादित्यः एव-- समिन्धनात्, रश्मयः धृमः--तदुला- 

नात्, अदः अधिं ; - प्रकाशसामान्यात्, चन्द्रमाः अङ्गाराः अङ्कः प्रग- 

मेऽभिव्यक्त; अआदित्यकिरणेन च किरणवच्वात्, सखतः स्षरण्होनलात् 

नन्तत्राणि विस्फलिद्धाः--विप्रकरत्वात् । 

तस्मिन् एतस्मिन् अगौ देवाः--“यो दिवि तिष्ठन्” (२।२२); 

इत्यन्तयम्यधिष्ठिताम्, “्रनेन जोवेनामना” (१२।२) इत जोकोप- 

दानाम्, सधुब्राह्मणानुमो दितसमावसखि तजगन्नोवतदन्तयाम्युह्ूतखरू- 

पाम्--खडां खरहाभाविताः सच्छा श्राप ““खद्धापूत्मक' हो ममुदिश्य 

_ न्यः सोमाज्याडइतिसाधन' सम्पादय जुहोतिः इति तत्तिरोयकाः 

चटन्तिःः इति टोकाकूत्- जहति, तस्याः ्राहतः-- परिणामः 

_--सोमः राजा सम्भवति भ्राविरेति) "'जलमयजलजस्य गोलक- 

लात् इति सोमस्य जलमयवपुष्टम् । श्रन्तरिक्षगतस्ताप आदि- 

त्येन परिवर्तः वाष्पाख इावयति तेश्च चन्द्रगोलक उन्नुयते इति 

तचम् । 
| 



प्श्य! | गतिवज्ञो । ̀  ५७ १ | 

पच्जन्यो वाव गौतमागिस्तस्य वायुरेव समिदभ' 
धूमो विदुदच्चिरथनिरङ्गारा हादुनयो विस्प्लिङ्गाः । 

तश्धिन्नेतस्पिन्नगनौ देवाः सोमराजानः जुदति 
तस्या आ इतेवष सम्भवति । १।२। 

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्या: संवत्सर एव समि- 
दाकाणो धूमो रािरच्चिरदिभोऽङ्गारा अवान्तरदिशो 
विस्परलिङ्गाः। 

तस्सिन्ने तस्मिन्नग्नौ ठेवा वषं जुद्ति तस्या आदते- 

रत्र सम्भवत । १।२। 

पच्जन्यः-ृष्टुपपकरगवाष्यराशिः-- एव, हे गौतम, अगिः, तस्य 

श्रगे: समित् वायुः एव--पुरीवातादिप्राबल्ये ष्टिदशनात् ततुपरि- 

चालनेन च ववषेणयोग्यत्वात्, अभ्वं धूमः नदुपिण प्रकाशमानत्वात्, 

विद्युत् अ्रञ्िः प्रकाशमामान्यात, श्रशनिः अङ्गाराः वेदुतांशापगमे 

विश्िष्टायसादिरूपेण तत्समानाकारतवात्, ङादुनयः- गच्जिंलशब्दाः 

--विस्पलिङ्गाः विप्रकौणेत्वात् । 
तस्िन् एतस्मिन् भग्नौ देवा; सोम" राजानः उाश्पपिर्ड' जुह्टति, 

तस्याः ब्राहुतेः- परिणामः-- वषं सम्वति। 

षएथिवौ एव, हे गौतम, भ्रग्निः, तस्याः एधिव्याः तदाख्यागनः 

सभित् म॑वस्सरः एव--संवत्सरेण वषेणफलभूलानां ब्रौद्रादौनां परि 

पाकात्, रकाशः धूमः--तहत्प्रतोयमामल्वात्, रातिः श्रि :- एधि 

व्यासतमोरूपलाभिव्यच्नकत्वात्, दिशः अर्ाराः--उपशान्तत्रसामा- 

न्यात्, भवान्तरदिशः विस्फर् लिङ्गाः--सद्रत्वसामान्यतत् । 

तसख्िन् एतस्मिन् भ्रम्नौ देवाः वषं लु्नति, तस्याः भराइतेः-परि- 

गणमः-- अत्रं मश्चवति। 



५७२ वे दान्तसमन्वयः । [१११ च। 

पुरुषो वाव - गौतमागिस्लस्य वागेव समित् प्राणो 
धूमो जिच्नाचिं खचुरङ्गाराः श्रोचर' विस्फ़लिङ्गाः । 

तस्िन्ने तस्पिन्नगी देवा अन्न' जुषत तस्या अहइते- 
रेतः सम्भवति । १।२। 

योषा वाब गौतमागिम्तस्या उपस्थ एव समिदयदुप- 
मन्तयते स धूमो योनिरर्चियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभि- 
नन्दा विस्पालिङ्गाः । 

तस्िन्ने तख्िन्नमौ देवा रेतो जुषति तस्था आङ्ते- 
गभं; सम्भवति । १।२। | 

इति तु पञ्चम्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति 

पुरुषः एव, हे गौतम, रग्निः, तस्य पुरुषाग्ने ¦ वाक् एव ममित्- 

वाचा दहि मुखेन समिध्यते पुरुषः न मूकः, प्राणः धूमः--धुम दव 

सुख्वात्निगमनात्, जिद्भा अरक्धिः--वाचां प्रकाशकत्वात्, चन्तुः शक्कर 

--भास ्राखयत्वात्, खातर विस्फ् लिङ्गाः--विप्रकोणत्वसाम्यात् , 

तस्मिन् एतस्मिन् च्रगौ देवाः अब्र जुहति, तस्याः श्र्तेः--परि- 

यामः-- रेतः सम्भवति । 

योषा एव, हे गौतम, भ्रगिः,.तस्याः उपम्धः योनिलिङ्ग समित्- 

प॒त्रात्पादनाय समिन्धनात्, यत् उपमन््रयते स धुमः--उपमन्वणस्य 

मष्रतकरणस्य तहिकारोत्यतलात्, योनिः अिंः-न्धनकारणप्रकाशक- 

लात्, यत् अन्तःकरोति तें ब्रद्नाराः-उपण्णन्तत्वसामान्धात्, भ्रमि 

नन्दाः विस्फर्. लिङ्गाः--सुखवावाष्युदयमाश्र विलो पस्वभावत्वात् । 

तस्मिन् एतस्मिन् अगौ देवाः रेतः जश्ठति, तस्याः श्राइतेः--परि- 

पामः- -मभः सम्धवति। ४ 
दतिस एवः त पश्चम्याम् प्रात भ्रापः--यहाशब्दवा्याः---, 
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स उल्वाहतो गर्भो दश वा नववा मासानन्तः शयिता 

यावदहाध जायते | | 

स जातो यावदायुषं जीवति त॑ प्रेत दिष्टमिती- 

ऽगुय एव हरन्ति यत एषैतोयतः सम्भूतो भवति । १।२। 

पुरुषवचसः पुरुषवाच्याः भवन्ति इति । स उात्ठतः गभ चर्णाहतः 

गभे: दशवा नव वा मासान् यावत् यावता वा काकेन न्ुनाति- 

रिक्तन शयिला--मातुः कुत्तौ---भ्रघ भ्रनन्तर' जायते । 

येनैव क्रमेण खष्टिः प्रकल्पिता तेनेव सन्त्र क्रियाप्राधान्यात् तत् 

तत् यश्नसाधनत्वेन परिग्टहोतम्। दश्यते तेत्तिरोये----““तस्माहा 

एतस्म्ादाकन ्राकाशः सम्भृतः । भराकाशादायुः । कायोरसिनिः । अम्ने- 

रापः। श्रद्धाः एथिवो। षथिव्या भोंषधयः। भोषधोभ्योऽत्रम् | 

श्रब्राद्रेतः। रेतसः पुरुषः । ° (८।४) इति । यन्नकश्पने पुनरत्रादित्यस्य 

प्राथम्य' वायोहिंतौयलं न विरुद्धयते क्रमस्यानियतलत्वात् छान्दोग्ये 

तेजसः प्राथम्यश्च दशं नात् । जोवोत्पत्तिक्रमचिन्तनेनाराधन' तत्र तवर 

परभातलक्रियाद भेनेन भवति । आकाशाद्युपादानानां परामालिङ्गित- 

जोवसद्वावात् ताक्परिणामः सम्मवतोति देवख्रूपेण तेषां कन्तल- 

मतर ग्रथितम्-टश्यते च तथा छान्दोग्यं “इन्तादहमिमास्िस्रोदेवताः* 

(१२।२) इत्यादि । “तच्नलानिति न्यायमाञ्धित्य सव्वैव सन्चैष्ये- | 
 शावास्यत्व' सिद्धयतोति नेते: परात्मना साक्लात्सम्बन्धस्य हानिरावास- 

नेन तुरोयत्वाभिव्यक्घेः । 

“वेत्य यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसोभवन्ति इति चरम 

प्रश्रो व्याख्यातः । सम्प्रति “यदितोऽधिप्रजाः प्रयन्ति” “ववेद पथो- 

देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावन्तेनाः' दलनयोव्यौ ख्यानसारम्यतै 

सजातद्ति। स जातः भायुष' धावत् जोवति। प्रेत मृतः त 

दिष्ट निर्दिष्ट कश्यानुरूपः लोकः प्रति षतः इलोकात् म्नयः 

एव रन्ति। कथमम्नयो शरन्तोति तत्कारणसुष्यते-य्तः एव 
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तद्यङल्य विदुः ये चेमेऽरण्ये श्रह्ातपर दूल्युपासते 
तेऽ षमभिसम्भवल्यिं घोऽहर ङ आपृय्यमाकपचमापु- 
व्थमाणपर्ञायान् षडदङ्ङति मासारसान् । 

मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादिल्मादित्याचन्द्र- 

मसं चन्द्रमसो वियात ततूपुरुषोऽमानवः। स एनान् 

ब्रह्म गमयल्येष टेवयानः पन्या इति, 

अथयेद्रमे ग्राम इष्टापृत्ते दत्तमिदयुपासते ते धूम 
मभिसम्भवन्ति धुमाद्राविध रावेरपरपत्तमपरपक्चायान् 

षडदक्तिगोलि मासाधसताच्न ते संवत्सरमभिप्राप्रबन्ति। 

अग्निभ्यः पञ्चभ्यः इतः भ्रागतः जन्मकाले, यतः भ्रग्निभ्यः शशाना- 

न्तात् सम्भृतः भवति भाखरवणेपुरुषरूपैण । 
ये चखा; तत् पञ्चाम्निदशेनम् इय" युलोकादगिभ्यो क्य 

कमेण जाता श्रगिखरूपाः पञ्चाग्न्यासान इत्येव'--विदुः जानोयुः, 

येच द्मे श्ररणेय श्ररश्योपलक्तिताः वानप्रखाः वैखानसाः खद्ातपः 

हेव तपः श्रदाख्ानोय' तपः--तपएवानुतिष्ठन्ति न तु पञ्चागिदशेन- 

सद तसुपासनम्--उपासते श्रनुतिष्टन्ति, त भ्रचिषम् भरभिसश्षन्ति 
इत्यादि पूव्यैवत् (११।१९) । 

प्रथयेच द्मे ग्रामे ग्रामवासिनः खहस्याः पञ्चागिदशनानभिन्नाः 
इष्टापूर्तं -षटम् भगिदोत्रादि ठेदिक' क, पत्तं वापोकूपतडागा- 

रामादिकरणं, दन्त यागादयतिरिक्रस्थले द रिद्रादिभ्यो दानम् उपासते, 

तै धूम --पञ्चागिपरिष्टारात् दशेनप्रतिरोधिन' दद्यमानश्रोरोलं घूम' 

न त्वगि- धूमाभिमानिनी देवताम् अभिसम्भवन्ति प्रतिपद्यन्ते, धूमात् 

रातिं रात्रिदेवताम्, रातेः भपरपरत्तं कष्णपनक्त' तष्ट वताम्, भप्ररपक्ात् 

क्रष्णपत्तात् यान् षपर्मासान् दसतिणण दकच्तिणां दिशम् एति सविता 
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मासेभ्यः पिदलोकं पिढटलोकाटाकाशमाकाशाच्चन्द्र- 

मसमेष सोमोराजा तदहेवानामन्र त' देवा भक्यन्ति | 

तस्मिन् यावत् सम्ातमुषित्वाऽचैतमध्वान' पुन- 
निवत्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशादायुः वायुर्भूत्वा धूमो 
भवति धृमोभूत्वाऽभ्र' भवति । 

अभरं भृत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति तदह 
व्रोहियवां ओषध्िवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो 
~ ९ # =. (र वं सलु दुनिष्पुपतर यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति 
तद्य एव भवति । 

तं दक्तिणायनाभिमानिनीौं देवताम् प्रतिपद्यन्ते, न एते संवत्सरम 

श्रभिप्रापरुवन्ति; 

किन्ति मासेभ्यः पिढलोक' पिढनोकात् भाकाशम्, भाकाशात् 
चन्द्रमसम् ? कायः चन्द्रमाः? एष सोमः राजा, देवानां तत् श्रतव्रम्, 

त सोम टेवाः भक्षयन्ति । 

"वेद यथा पुनरावर्तन्ते इत्यस्य व्याख्यानम्-- तस्मिन् चन्द्र 
मण्डले सम्प्रात' पुनरवतरण्काल' यावत् उषित्वा, भ्रथ भ्रनन्तरम् एतं 

व्धमाणम् श्रष्वान' पुनः निवत्तन्ते। येत वथधागत-- दद्यमामै 

शरोरे यत् भाकाशत्वमगमत् ततृस्रूपभूतम्-- प्रकाशम्, भाकाशात् 

वायु" प्रतिपद्यते, वायुः भूत्वा धूमः भवति, धुमः भूत्वा श्रभ्चं भवति-- 

अभ्र" भ्रूत्वा मेघः भवति, मेघः भूत्वा प्रवषंति । ते इह मनुष्यलोके 

एवमवतोर्णीः त्रोहियवाः भ्रोषधिवनसखतयः तिलमाषाः इति जायन्ते, 
अतः तब्रोहियवादैः भ्रन्यत् खलु दुनिष्यपतर' दुनिष्पपततरम्--तकार- 

एकोलुघः- दुनिष्कुमेण-- नतो न निष्कुमण' भवति। एव' सति 

पुनर्ह च्यादिरूपेण परिणामानन्तर' निष्कमणवोग्यावस्यायां प्राप्तायां -- 
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. , ऽसा दह रमणोयचरथा अभ्याशो इ यत्ते रमशोयां ८ 
` चोनिमापदो रन् ब्राह्मणयोनि" बा चत्रययोनि बा वेश्य- ` 
` योनि वाय इह कपुयचरणा अभ्याशो ह यन्ते कपुयां 

योनिमापयेरन् एृ्वयोनि' वा शुकरयोनि बा चण्डाल. 

योनि वा | | 

अथैतयोः पथोनेकतरेग च न यन्ति तानौमानि, 

्द्राण्यसक्लदावर्तौनि भृतानि भवन्ति जायस्व धियस्ेय - 
तन्नृतीय स्थान' तेनासौ लोको न सम्पूच्यते तस्म्ा- 
चन गुप्येत तदेष श्चोकः । 

यः यः हि श्रव्रम् अत्ति, तेषु च पुनः यः रेतः सिश्चति तद्भूयः तद्वावः 

सम् एव भवति पुरुषः । 

केन वा नियमेन निष्कुमण' भवति तदाह तदिति। यत् यच्च 

्रवतरण्योग्यषु ये इष्ट पथिवोलोके रमणोयचरणा; शामनाचरण- 

भोला: रासन्, तत् तत्र तेषु ते ब्राह्मणयोनिं वा त्रिययोनिं वा वेश्- 

योनि' वा रमणोयां योनिम् भ्रभ्याश्ः सिप्रम् ए श्रापदेरन् । अधयत् 

यत्र अरवतरणयोग्येषुये इह एथिवोलोके कपूयचरणाः भश्भाचरग, । 

भोला: भाषन् तं योनिः शूकरयोनि चण्डालयोनिः वा कपूयां 

योनिम् श्रभ्याशः सिप्रम् एव भरापद्येरन् । 

“वेल यथासो लोको न सम्पूययते" इत्यस्य व्याख्यानम् ।-- प्रथ 

एतयोः पथोः देवयानपिदयाणमा्मयो; न-कतरेण एकतरेण अन्य- 

तरेण चनयन्तिन गच्छन्ति ये तानि इमानि जाय च्ियस्ेति 

असक्रटावर््तोनि पुनः पुनः सूपान्तरितानि श्ुद्राखणि भूतानि कोटपत- 

क्ारोनि मवन्ति। एतत् ढतोय' खानः माग दयण्थक्ल्ात्। तेन 
दुनिष्युपततरत्वादिकारथेनासौ लोको न सम्यव्थते।. तस्मात् नोच- 
यानित्वलाभकारणात् चुगुषखत । तत् तस्मिन् भर्थे एष ्ञोकः। 
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सेनो हिरण्छसख सुरां पिवश्च गरोसंश्यमावसन् 
ब्रह्महा चैते पतन्ति चश्वारः पञश्चमख्ाचरध्सैरिति। ` 

अथ हय एतानेवं पञ्चागौन् वैद न सह तैरथा- 
चरन् प्राप्पना लिप्यते शुः पतः पुण्यलोको भवति य 

एवं वेट् यण्व वेद् । १--१०। छा, ५।७।३--१०) 

वर, ८।२।१- १६ । 

हिरण्यस्य खसखस्य स्तेनः हर्ता, सुरां पिबन् सुरापायौ, गुरोः तशं 

परिग्रहम् भ्रावसन् गुरुतल्पगामौ, ब्रह्महा च एते चत्वार; पतन्ति, तः 
पतिते; सड आचरन् च पञ्चमः पतति। 

अघुना पच्चाग्नवेत्तृणां पापसंक्षषरा{हत्यं गलतिन्चाह येति ¦ श्रध 

पुनः; यः एतान् पञ्चगरान् एव-परात्ाराघधनोपायत्वेन-वेद स पुनः 

तै; मन्ाणानफिभिः अथ अपि आचरन् पाना न लिप्यते; यः ९ववेद 

स ताहगाराघनन शः पूतः पुखलाकः पुण्याज्ितलाकभाक् (१०।२१) 

भवति। ददिरभ्यासः समस्तप्रश्रनिस्यप्रदशेनाधंः। 

पुण्यता कभाजां यः पुनः ब्रह्मसंस्था भवति सोऽखतत्वमेतोत्यप्यचान्- 

वत्तते । अन्यधा "'एवविदि पापः कम न क्ञिष्यतःः (१८) इत्युक्ता 

“दम मानवमावत्तं नावत्तन्तः? इति यदुक्त' तस्यात्र सम्यङ{नयोगा न 
सम्भवति । पुख्यलोकानामसंखेयल्गात् तजर तच्रावत्तंनस्य सम्भावना {दि 

ब्रह्म संस्थत्व विना नावरुदातं । “एनान् ब्रह्म गमयति" इ्यक्तपव 
ब्रह्म संखत्वमनाहर त्तितच्च सिद्धयति, किं पुनस्तत्साघधनाधेमतावता 

प्रयास्नं ति चेत्, ब्रद्मप्रा्षिः ब्रह्मणि 1स्ातारत्यतव! रयः भदो मन्तव्यः 

--मगवद्ृष्वय्यभरूतषु लाकलाकान्तरषु परुश्रमणएन तत्र त्र ब्रह्मप्राघ्या 

स्ररूपस्थाना क्ताभ्ता, नाक्रनावा। न्तर, परिहाय ब्रह्माण खला 

तत्तव सव्वं श्वय्यसम्भागश्च । वञ्चत् ^“सानवमावत्त॒नावत्तंन्ते” इति 

कथः सिद्धति £ खरूपसखंतार इ तानां रूपरूपान्त्रभाजां मनुष्यल्ा केषु 

७र् 
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यथा विवन्तसखभाव' परिश्चमण', न तथैषां खरूपस्थामां पुण्यलोकेषु 
देवलोकेषु विवन्तंखभाव' परिज्मण' भवतोत्यमेन । सुद्षानां भगव- 

दैखय्धद गनकुलृहलानां स्वच्छया लोकलोकान्तरशभ्चमणं पुराणेषु यदौ- 

यते “नाह षुनरिहा गन्ता लोकानालोकयाम्यद्म्'' इत्यनुगो तायाश्च 

(१६।४०) यहृश्यते तदेवमेव समच्ञस' मवति । (४।३।१--१५)। 

श्रव हहइदारण्यके :- 

खेतकेतुषवा भारशेयः पञ्चालानां परिषदमाजमाम, स भाजमाम जेबलिः प्रथाहणः परिचा- 

रयमाण' तसमुदौत्यामुपपवाद कुमार३ एति। स भोडद्ति प्रतिशय्रावामुरशिष्टोऽन्वमि पिवियी- 

सितिष्धोवाच। १) दत्य यमाः प्रजाः प्रयन्यो विप्रतिपद्यन्तार एति, नति द्षाच, दत्य 

येम साक पुनरापद्यन्तार इति नेतिद्ौवाच्, वत्य चधेस' लोकः पनः मम्यदयन्तारे इति; नति 

इोषाच, सत्य यथासौ लोख एव बहनि, पुनः पुनः प्रवह्िन सम्पृश्यता३े इति नेति होवाच, 

वेत्य यतिष्यामाहव्या" हतायामापः पुसषवाचो भता समुश्राय वदन्तौर् इति नेति श}वाच; वेत्र 

टरबयानस्य वा प्रथः प्रतिपदे' प्रियाण्सखवा यतक्तला देवयानः वा पन्यान' प्रतिपदमन्त् ({श्यार 

वापिद्धिम ऋषभ्चः गरुतः “हं रतौ अग्यवः पितृणामद्र दवानामुव मव्यानाम् | लाभ्यामिद 

विश्मेजस् समवि यदन्रा पितर मातरञ्च॥ शति नाहमत रएकक्चन वदति द्ौवाच।२। 

अयन् वसत्य पमन्तयाशप्रे नाष्य वसति कुमार; प्रदुद्राव स भाजगाम पितरः त हातात ताव 

किल मौ भवान् पुरनुशि्टानवो्चदिति कथ सुर्मष बति पञ्चेमाप्रद्रान् गाजन्यव्न्,रभान 

नतौ नैकञ्चन वदेति कतमेत द्रतौीम दृति इ प्तीकान्युदाजष्ठार 1 ९। सदौवाच तया नगं तत 

जानौोयाः यथा यदह किद्चन वंद सन्वमद् तत्तुम्यमन्ेच प्रहि त् तच प्रतोद ब्रद्मचद बतृस्याव 

दूति भवाभेव गर्छलिति सर ्राजगाम गौतमो वत प्रवाहणस्य जवास त्मा भासममाष््योद्क् 

माहारया्काराथ हास्मा भ्य चकार त होवाच वरः भवतं गीतमाय दद्मद्ति।८। सं 

होवाच प्रतिन्नातौ मरएष वरो यान्तु कुमारस्यान्ते वाचमभाषयासां ब्रद्रोति।५। स डौवाच 

दैवेषु वे गौतम तरेषु सानुषाण्णं ब्रूहीति ६) स दौत्राच विन्नायते हा्तिश्िरिण्डस्सापात' 

मोभखानां दासीना प्रवाराणां परिधाननय मा नं भवान् बह्ोरनन्तस्यापय्यन्स्याभ्यवदान्धीऽभू- 

दिति, ख 3 गौतम तौ्यंनेच्छासा इ््युैम्यं भवन्तमिति वाचाड़द् वे पूव्ये उपयन्ति स हापायन- 

गत्या उवास । ७) ख डोवाच तथा मम्ब गौतम मापराघास्तव च पितामहा यधेयः विद्धयतः 

पून्यै न क्छंश्र म ब्राह्मण उवास तां तड तुभ्य" वच््यामि की हित्वेव" ब्रुवन्मडहति प्र्ास्यातु- 

सिति।८। असौ > लुकऽत्रिर्गौतम् तम्यादिचरव स्निद्रलमोवृमोरऽद्रञ्िदिगीऽङ्गष 
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श्रव्ान्तरदिश्रौ विस्णुलिङ्गास्तद्ित्रं तसिचप्रौ दैवाः गरङ्ां शुषति तखा भाष्ये सोमो राला 

सम्भवति । € । पच्चेन्धो वापिर्गौतम तस्य सेवतृसरएव समिद्वाणि धूमो विदयदचि रश्नि- 

रद्गरा द्ादनयोरिस्फलिङ्गस्तसित्रं तस्विन्रफ्नौ ठेवा; मोम" गाशान' जंद्ृति तम्या हल्य हरिः 

सश्मवति। १०। अथ" वे लीकोऽभ्िर्गौतम तस्य पृथिवैपव खमिदगिधुमी राविरचचिंद्रम्गशज्गमरा 

मसताणि विस्क.लिङ्गम्तदित्रतचित्रग्नौ देवा व्रि" लुषति तव्या आहत्या अश्र" सभ्वति। ११ । 

पकी वाग्रिर्गौतम् तस्य व्यान्तप्ैव समित् प्राकोधमौ वागशिंश्चररङ्गराः गोत विष्क.शिद्गसलसि- 

त्रोतस्िद्रग्रौ रैवा भन्न" लृहति तम्या आहत्य रेतः सम्प्रवति। १२) घौषाषा अगिगौतम तम्या 

उपम्य एव समिह्लीमानि धमौ योजिरर्चिंयदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विम्क लिङ्गस्तसि- 

ग्रोतस्िव्रगौ रत्रा रेतो जहृति तम्या आन्यं परुपरः सम्प्रवत्ति स जौवति यावसञ्जोवत्यथय यदा 

सिते । १३। अधेनम्गृभे हरनि तस्यागिरेवागिभष्रति समिन समिदमो धूमोऽिंरविरङ्गरा 

यङगरा विम्फ लद्धं विम्फ ल्लिद्गम्नचिद्रंतस्धिन्रगौ रेवा पर्ष जटति सस्या आहन्य परुषो 

समास्ठगत्ः; ममावति ! १५। तेय एव्रमेतदिदः यै चामौ रण्यं शद्ध" मव्यमुपासते तेऽच्धिरभिः 

समारतन्ति अिंषोऽहटर्कः पप्रधमाणप्तमापूर्यमासपक्ताद्यान् षगमासानुदटढः दगदित्य एति 

मातेम्यो शतसमीक' देवन्नोकादादिनणादित्याङेयत' तान पुरुषौ मान्मण्व्य ब्रह्मलोकान् गमयति 

तेष् ब्रह्मा्ली केषु पग: परावतो वसन्ति तषां न पनगात्रिः 1 १५। अध्यै यज्ञेन दानेन तपसा 

ल्लीकान् जयन्ति ते धूमसभिमम्मवन्त धमाटराचि' राव रपत्तौयमाणपक्षमपसचौग्रमाष्पक्षादान् 

षग्मासान् दलषिष्णदिय एति मासेभ्यः पिठलीके पिठनलीोकाच्न्टरः ते चन्द्रः प्राप्याच्रः भवन्ति तास्त 

र्वा यधा सोम“ राजाममाप्या्रस्वापकीयसेव्ये वमेमा स्तत्र भचयन्ति तेषां यदा तत् पथ्यदेव्ययेनपैवा- 

काश्मिनिष्पव्यन्त ्राकाशादावु' वायोरि" हट: एथितीं ते पथिकी प्राप्यात्र' मवन्नि, ते पुनः 

पुरुषागौ हयन्ते तती यौषागौ जायन्ते सलोकान् प्रतुयल्यायिनम्त एव्पेवानुपरिवक्न्तंऽथ य एती 

पन्थाम न विदुस्ते कौटाः पतञ्गा यदिद दन्दशुकम् । १६। | 

व्याख्यानन्तु यत् पन्य" क्त' तद्ेवातालम् । यतर यत्र विशेषोऽस्ति 

तं तभव प्रलोकग्रहणेन व्याख्यास्यामः । “पाञ्चालानां परिषदमाजगामः 

-- तस्याः पराजयेनानमनो यशःप्रथनाय ततागतवान्। स भराजगाम 

जेबलि' प्रवाण परिचारयमाणम्? पष्छालराज' प्रवाहणं परिचारय- 

माणम्-भ्रासमनः परिचरण कारयन्त--राजान जित्वा सभत्यन्त- 

माननम्; सेवाय नियोजयिष्य इत्यभिमानवशतो राजसभागतोऽभवत् । 

"प्रयत्य; विप्रतिपयन्तं ` -- स्ियमाणाः समानसमागेण गच्छन्त्मोऽपि यत 
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| भवति तजर विपरौतमार्गेण गच्छन्ति } 
--यतमंख्यकायामाषलयाम् 1 शदेषयानस्य वा पथः प्रतिपद“ प्रति- 

पते येन सा प्रतिपत् ताँ प्रतिपदम् । खय" शतिपच्छब्टाधं स्फोर- 

यति-- यत् क्त्वा टेवयानं वा पन्धानं प्रतिपयन्ते पिढयाण वाः-- यत् 

यतिष्यामादुत्याम्ः 

कओ कत्वा प्रतिपद्यन्ते तत् कर्य प्रतिपद्ुष्यते । “हे खनो भ्रणवम्”-- 

ष्य" ऋक् (१ण०्म, घ्ट्स्, ११५क ) तै्तिरोयत्राद्मणिऽप्यडता। तत्र 

पाटषटयमस्ति, “विश्वं भुवनम्: “विश्वमेजत्" ; न्तरा प्रन्वैमपरश्च 

केतुम" शयदटन्तरा पितर म"तरष्चः इति ; व्याख्यातच्च तत् मायनेनैवम 

--^पितग्णमस्मलपूव्मैपररुषाणां दे खतो श्रखगव' हौ रागवित 

णास्वमुखेनाद्' ख तवानस्मि) तयोमेध्ये टेबानभेको मागेः। रेन 

गत्वा ब्रह्मलोके खेवा भत्वा न पनरावरत्तन्ते, उत अ्रपिच म्य येन 

च गत्वा स्वगेमनुभूय पुनरावन्त न्ते । ताभ्यामुभाभ्यां मा्गभ्यामिदः 

विश्व भुवन' शास्तानृष्रानपर' रुव्चैप्राकिजात' समेति मम्यमगच्कति। 

पत्र ऊत्" चिङ्क' एथिवौमपर' कलु दिवश्च श्रन्तरा हावाप्रथिव्यो- 

मध्व दे खली वर्तते इत्यधेः \*' इति एजदिनि पाटे तस्यैवेट' 

विगरेषव्याख्यानम्-- “एजत् कम्पमान' परलोकगतिय॒ुक्रम इटः विग्न 

प्राजिजातः याभ्यां मार्गाभ्यां तत्तत्नोक' सम्यक् प्राप्रोति इः, । 

अन्तरा पितर' मातरश्च" इत्यस्य पुनः-- '्यन््मार्महय' पितरं मातरष्च 

अन्तग दाकाष्थिव्टोमध्ये वत्तते। इति) इयमारण्यको पनिषत् 

यस्य शतपथत्राह्मणस्यान्तिममभागम्तभ्मितव्रिय' दवनसंखषटलेन श्टषहोता 

--“म जुद्ोति। दह ङनौ श्रश्र्व' पित॒गामहसितिदेवाव तो 

दत्याष्ुः टेवानाञ्चेव पितगा्चेति ताभ्यामिदः विश्वमेजत् समेतेति 

ताभ्या होट सत्वभमेजत् समेति; यदन्तरा पितर मातर्चेत्यसौ 

वे पितेय' माता श्रभ्याभेव पितृन् टेवनोकमपि नयति। एकाक 

इतोच्छि्टं भक्तयत्येकचैव थियमामन् धत्ते सहि पयः (१२।८।१।२१)* 

इलि। शश्रथेनं वसत्यापमन्तयाच्चक्रः--वसत्या वसतिप्र्ोजमेन--दद 

वसतु भवानिति षाद्यादिभिरोमन्तित क्तवान् । (कथ सुमेधः'-- 
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कथ' केन प्रकारे, हे सुभेषः- शोभना मेषा यख ख त्वम्-तव दुःख . ̀ 
सुपजातमभिति पितुः परशरः। जेवलेरास^--भास सासनम् चाखायि- ` 

काम् । “विज्नायते इास्िहिरण्यस्याप्रत्तम्ः- हिरण्यादि सम्प ममाप्य- 

स्तोति भक्ता विज्ञायते । शमा नो भवान् बशोरनन्बस्यापयन्तस्याभ्यव- 

दान्योऽभूदितिः-- भवान् नः भ्रस्मान् अभि बोः प्रभूतस्य अनन्तस्य 

्रन्तवत्वरहितस्य श्रपयथन्सस्य भ्रपरिमेयस्य वित्तस्य अवदान्यः श्रदाता 

मानूत् इति गौतम ्ाह। सवे गौतम नोर्येनेच्छासा इतिः-- 

सत्व वे, गौतम, तौर्येन--शास्तविहितन्यायेन इच्छते इच्छस्व विद्या 

माप्तुम् इति राज्ञा जिन्नासितः। (उपेम्यह' भवन्तमिति भवन्तम् 

अहम् उपेमि शिष्यत्वेनोपगच्छामि इति स आद् । वाचाहस्म वे पू्यै 

उपयन्तिः--पृर्दे विद्यार्थिनः ब्राह्मणाः कच्षतियान् वैश्यान् वा वाचा-- 
उपगच्छछामोति वाद्धात्रेण--किल उपयन्ति सखम; सुतरां स उपायन- 

कोत्या उवास'--स गौतमः उपायनकौच्यं उपगमनकीत्तनमाेण 

उवास उषितवान् । “स होवाच तथाः इत्यादि-राजाह-तव च 

पितामहा यथा तथा, हे गौतम, लं न स्मान् प्रतिमा भ्रपराधाः 

अपराधग्रहण' मा कुरु। इतः पूर्यैम् इयः विद्यान कस्मिन् च 
ब्राह्मणे उवास उषितवतौ। तां विद्यां तु अह" तुभ्य' वच्यामि। 

"को हि तु एवम्-उपेम्यह' भवन्तम् इति-- ब्ुवन्त' प्रत्याख्यातुम् 

श्रहंति दूति। श्राहुतिकल्यनेऽय' विगेषन्न्दोगात्-- प्रथमा तावङ्गा- 
* गत्वेन दिशो विस्फ् लिङ्गत्वेनावान्तरदिशः; ` हितोयाइतौ सित्वेन 

संवत्सरः ; ढतोयाहनौ सभित्ल न॒ एथिवो धुमत्वेनाभ्निरङ्गारतवेन 

चन्द्रमा विस् लिङ्गत्वेन नक्षत्राणि ; चतुथातौ समित्वेन वितमुख- 

मरचिष्टेन वाक्, पञ्चमादलौ धूमलेन लोमानोति। दादकाले छन्दो- 
गानां संततेपोक्षिः “यतणएषैतो यतः सम्भूतो भवति” इति, इष तु स्फुट- 

तयाभिदघाति--^तस्याग्निरेवाग्निभेवति समित् समित्, इत्यादि । 

अदां सत्यसुपासतेः- ततर अ्रहातपः भरर खदा सत्यम् उपासते, गतिसतं 

तुल्ा। खडा च तपश्च सत्यञ्च नेकच्येत् कथ' गतौ नात्र भिन्रतेति 
< 
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, २१। तदाधेह कलितो लोकः शीयते एवसेवा- 

मुव पुण्यजितो लोकः क्षीयते तय इहातमानमननुविद्य 
ब्रजन्तये तांश्च सत्याम् कामां सत षा सर्वेषु लोकप्व- 
कामचारो भवत्यथ य इहात्ानमनुविय ब्रलन्लयेता्थधश्च 

सत्यान् कामाप्स्लेषा सर्व्वंषु लोकेषु कामचारो 
भवति । १।६ । 

विप्रतिपत्तौ सव्वैत्ोपासनायां पताराघधन' साक्षादमाक्षाहति फले 

तुल्यता । “मासेभ्यः संवत्सरम्? इत्यतरेद-- मासेभ्यो टेवलोकम् । 

“तान् पुरुषो मानसः'--विद्युतप्राप्तान् तान् परेतान् मानसः-- 

बद्मणा मनसा खुष्टः-- पुरुषः, छन्दो गानान्तु--^तत् पुरुषोऽमानवः 

दति । श्रा: परावन वसन्तिः--पराः प्रकछषटटाः सन्तः परावतः प्रकटः 

समाः संवत्सराननेकान् वसन्ति! पिहनोकादाकाण्मित्यनुह्निख्य 

पिरलो कान्द्रमित्यत्र । परेनानां टेवानामव्रत्व' न तवर स्फ्टतयोक्त- 

मव तु स्फ्.टतया । श्राप्यायस्वापक्तोयस्वे त्ये वमेना९ स्तत्र भक्तयन्ति'-- 
भक्षणेनापक्चथस्त दविहत्तावप्यायन' परिपूरण' भवति, एवप्रकारेण एना 

परेतान् तत्र देवा भक्षयन्ति । तच दृष्टाम्तः-- यथा सोमः राजानंः-- 

चमसे सोमं पूरयित्वा यथा भक्षयन्ति, भक्षणेन निःरेषतां प्रे पुनस्तेन 

तत् पूरयित्वा पृव्यैवत् भक्षयन्ति एव विशम्य विश्रम्य भक्षणमतर 
भवति । यदा तत् पथथञेतिः- यदा तत् काथय परिगच्छति परिक्तो- 

यते। “लोकान् प्रत्यलयायिनस्तेः--जननानन्तर' मरण मरणानन्तर 

लोकान् मनुष्योचितान् प्रति उल्ायिनः ते। ˆएवमेवानुपरिवत्तन्ते-- 

पुनः पुनः भ्रमशभौोला भवन्ति। मागेदयानमिज्ञानां कौरादित्व 

सुस्पष्टमच्र । 

२१। यथेष्टगतिं वक्लुमारभतं तद्यथेति। व्याख्यातम् ( १३।१८ 

[१२६] ) । 
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स यदि पिदलाककषामो भवति सङ्कल्पादेवाख 

पितरः समुिष्टन्ति सेन पिढठलोकषेन सम्पन्नो महीयते । 
अथ यदि माढलोककामो भवति सङ्ल्पादेवास्य 

मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन माढलोकेन सम्यन्नो महीयते 

अथ यदि भ्रादटलोककामो भवति सङ्ल्याद्वाख्य 

भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भादलोकेन सम्पन्नो मद्योयते | 

अथ यदि खरुलोककामो भवति सङ्ल्पादवाख्य 

स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन खरल कन सम्पन्नो महोयते 

अथ यदि सखिलोककामो भवति सङ्ल्पादवास्य 

सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्ना महोयते । 

कामचारितां वणयलि। सयदि पिढनीककामः पिटठगगसम्ब- 

न्धाभिलाषो-- पितरो जनयितारः तएव सुखहेतुत्वेन भं} म्यत्वाल्लोका 

उच्यन्ते तेषु कामो यस्य ते; पिभिः सम्बन्धो यस्य+?-- भवति, सङ्कल्या- 

देव॒ सद्नल्पमाच्रादटेव अरस्य पितरः समुत्तिन्ति गोचरतया भावि- 

भवन्ति। एव तैन पिलोकेन पिढमगशेन सम्पन्नः सन् महोयते 

सख्यो भवति। ब्राघुनिकानामप्यष सिद्धान्तः । (४।४।८) । 

अथ यदि माटलोककामः माठगणसम्बन्धाभिलाषो भवति सङ्कल्य- 

माजादेव श्रस्य मातरः आविग्वन्ति, तेन माटगण्न सम्प्रब्रः सम् 

सब्दो भवति) 

प्रथ यदि जालटगणसम्बन्धाभिलापो भवति, सङ्ल्पमाच्रादेव भस्य 

भ्रातरः आविभेवन्ति, तन शाटगणेन सम्पत्रः सन् समदो मवति । 

श्रध यदि खद्गणसम्बन्धाभिलाषो भवति, सङ्ल्यमाजाटेव भस्य 

ससारः श्राविरभवन्ति, तेन खदगरेन सम्पन्नः सन् सखो भवति । 

अथ यदि सखिगणसम्बन्धाभिलाषौ भवति, सष्ल्यमाश्रादेव अस्य 

सखायः ्राविभवन्ति, तैन सखिगणेन सम्पन्नः सन् समलो भवति \ 
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` अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सङ्ल्पाटे- 
वास्य गसमाल्छे समुत्िष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो 

महोयते । ॥ 
अथ यदान्नपानलोककामो भवति सङ्कल्पादवास्यान्न. 

पाने समुत्तिष्ठतस्ते नान्नरपानलोकेन सम्पन्नो महोयते | 

अथ यदि गोतवादिवलोककामो भवति सङल्पा- 

टेवास्य गोतवाद्ति समुत्तिष्टठतस्त न गौतवादिबलाकेन 

सम्पन्नो महोयते । 
अथ यदि स्वोलोकक्रामो भवति सङ्लपादेवास्य 

स्वियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्तौ लोकेन सम्पन्नो महोयतें । 

य यमन्तमभिकामा भवति यंय कामयते सोऽस्य 

सङ्ल्पादव समुत्तिष्ठति तन सम्पन्नो महौयते। 
१.1 

अथ यदि गन्धमास्यनिचयसम्बन्धाभिलाषो भवति, मङ्कल्यमात्रा- 

देव गन्धमाख्ये अ्राविभवतः तेन गन्धमाल्यनिचयेन सम्पन्नः सन् सटः 

भवति । 

अथ यदि अव्रपाननिचयसम्बन्धाभिलाषो भवति मङ्ःल्पमाचादेव 

अरस्य अन्रपाने आविभंवतः, तेन अन्रपाननिचयेन सम्मव्रः सन् स्ह 
भवति । 

धय यदि मोतवादि्रनिचयाभिलाषौ भवति सङ्ल्यमाचाटेव 

अस्य गोतवादितरे भ्राविभवतः तेन गौतवादित्रनिचयेन सम्पच्रः सन् 

समृद्धो भवति। 

प्रय यदि स्तोनिचयसम्बन्धाभिलाषो मवति सङ्कल्यमाज्ाटेव श्रस्य 

स्रिय; विभवन्ति तेन स्वोनिचयेन सम्पत्रः सन् समदो भवति । 
य' यम् अन्त" प्रदेणम् भभिकामः भभिलाघो भवति य' य' कामं 
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त इमे सत्याः कामा अन्तापिधानास्तं षा सल्या- 
ना सतामन्धतमपिधान' योयो चसेतः प्रति न तमिद 

दशनाय लभते। 

अ्रथये चाश जौवा येच प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभे 

सव्यं तदत्र गत्व, विन्दतेऽच्र दयस्येते सत्याः कामा अन्ध- 
तापिधानास्तदयथापि ह्िरश्यनिधि' निहितमत्तेवन्ना उप- 

य्युपमि सञ्चरन्तो न विन्देयुरवभमेवेमाः सव्वाः प्रजा अह- 
रहगच्छन्य एतं ब्रह्मलोकं न बिन्दन्छद्धतेन हि प्रलयाः । 

कामयते रस्य स श्रभिलाषः सद्कल्यमात्रादेव श्राविभंदति, तेन अभि- 

नाषेक सम्पन्नः सन् समदो भवति। 

यदि सङ्ल्पमाचरादेव पित्रादिभिः मम्बन्धोऽनुभूयते न तत् कथः 

भवतोद्ध सव्व'तासित्यस्य कारण निर्णीयते तदति। ते इमे सत्याः 

श्कचल्पिताः कामाः पित्रादिसम्बन्धविषयाः अद्तापिघानाः--अ्रनरतम् 

--सत्येन छत्र (८।१४) श्रठृतापिघधानाः इत्यनयोरनुदादि 

श्रव्यक्तं कारणं यत्तत्रित्य सदसदाककम्" इति तिरोहितखरूपम् 

--श्रसत्-इयत्तिं प्राप्नोति दवं दरदयमधिक्तत्य (१२।८[२३) तिष्ठ- 
तौति ऋत--बादलकात् क्तः, न ्रदयमघिक्षत्य तिष्टतोत्यनरुत' विष- 

यान्तरप्रवेशात् यत् छदयादपतम्-- तदेव अपिधानम् आच्छ।दनं येषां 

तै--तिरोहितखरूपासतप्रच्छव्राः ! वाक्यान्तरेण तदेव स्मारयति-- 

सत्यानाम् भ्रकत्पितानां सतां विद्यमानानां तेषां कामानाम् अनतम्-- 

तिरोहितसखरूप्रमसत्-श्रपिधानम् भाच्छादन' सुतराम् अस्य जोवस्य 

यःय; हि द्रतः इदलोकात् प्रति, इड तं दभेनाय साक्तातृकाराय न 
 लभते- तेः सात्तात्सम्बन्धो नामुभ्रुयते तेन । 

भनन्तर' जो वितैमतेविषयैख हदि सत्यपि नित्यसम्बन्धे कथ' म 
सो ऽनुभूयते तदेवाह भ्रयेति। भध भस्य जन्तोः सम्पर्केण; ये च 

98 
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सवाणएषअल्मा डदि तस्येतदेव निस्त इट्य- 
सिति तस्माुदयमहरदर्व्वा एवंवित् खगं लोकमेति । 

अण य एष सम्प्रसाटोस्म्ाच्छरौरात् ससुव्याय पर 

जवाः इह दिद्यमानाः, ये च प्रेताः, यत् च श्रन्यत् अन्नादिकम् इच्छन् 

न लभते सबै तत् तत्र हृदि सुषुप्तौ गत्वा विन्दते श्भते परन्रह्मशि। 

यड ततर सभते कथ न तजन्नायते हि यस्सात् भस्य जन्तोः एते 

पस्म्ः प्रकल्पिताः कामाः अ्रढुतापिघानाः तिरोडहितस्वरूपेणासत। 

च्व, तत् तस्मात् च्तेचन्नाः निधिशास्वानभिज्ञाः निहित भूमे. 

. "श्यात् प्रांक्लप्त' हिरख्यनिधिम् उपयुपरि सञ्चरन्तः अपिन विन्देयुः 

.: लभेरन्, एवम् एव दमा; सव्यः प्रजाः श्रहरहः सयुप्तौ एतं ब्रह्मलोका 

+ उछन्त्यः न विन्द्न्ति। कथः न विन्ट््न्ति १ हि यस्मात् ता; अद्रतन 

{<रोहितसक्पेणासता प्र्युढृाः प्रतिहताः तस्मादन्यतो वहमानाः- 

तमां दृष्टः परिस्फ्.टत्यारुषप ब्रह्मलोको भामते अतस्ता अन्धतराप- 

छतचित्ता भवन्तोति भावः| श्रतेद' तत्व विवेक्व्यम्-जःय्रदव- 

लखायासनुमूतदिषयजातमाविभाँंवतिरोमावस्रभावकलत्वात् सदसद्भया- 
वाल्म् । खडिषयकन्नान' चेतनायामाविभवलि, तदाविभेय तिरोचधनः 

विषवान्तरस्नानायावकाश' दातुम् । विषयस्य सत्वेऽपि त्हिधयक- 

पानस्य" लिरोघानात् चेतनासम्परकं तस्यासकत्छम् । अनेनैव तिरो. 

वचापकनासता प्रच्छन्ने सत् वेतनान्तरा तिष्ठवत्यव्यक्ततया। प्रच्छन्नः तत् 

सत् यौमाोपायेनादिष्कत्तव्यम् । तक्छमेतत् दष्टव्य' सख्ये पञ्चमाध्यायस्य 
षट्पद्धाशसूत्र ; शाष्दिकानादरतशब्दन्युत्पादने च। 

सवा एष भाला--षपहतपापमा (२।१८)-ृदि। छदि श्रयम् 

इति तस्य अजनः निरक्ष' निवचनः ठेनेवानुभवयोग्बत्म् । तस्मात् 

द्यम् रातेति विन्नातव्यम्। एवंवित् द्रदयभेवासति बिहान 
अहरः वे खगलोकम् एति । 

दरदः स्वगलोक' प्राप्य किं भवति तदा भयेति) अघ 
४ 



{ष स। } गतिषक्षो । ५८७ 

ज्योतिसंपसम्पदय खेन र्पेणाभिनिष्ययत एष व्येति 

होवाचेतदशतमभवमेतद्रह्येति तस्य ह वा एतश्य ब्रह्मणो 

नाम सल्यमिति। 

तानि द वा एतानि वीणष्यत्तराणि स ती-यमिति 

तदत् सत् तदमृतमथ यत्ति तन्द्रच्य॑मथ यदान्तेनोभे 
यच्छति यदनेनोभे यच्छति तश्मायमहवहव्वौ एवंवित् 
खगं लोकमेति । १--५ । 

थ य॒ आत्मा स सेतुविध्रतिरेषां लोकानामस- 
कमेदाय नेतपसेतुमहोरावे तरतो न जश न सलयनं 

श्रनन्तर' यः एष सम्प्रसादः प्रसब्रः शान्तः जोवासा भ्रस्मात् शरौरात् 

समुलयाय शरोराकमावनां परिहाय धर' ज्योतिः परात्ानम् उपसम्पदा 

तेनेकोभूय सखेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स्खरूपसम्यत्ो भवति। 

जौवालपरातेकत्ेन-एष भ्राता इति पुनः उवाच । एतत् जौवाल- 

परालं काम् श्रुतम् श्रभयम्, एतत् ब्रह्म-सव्वैन्तभवकलत्वात् । तस्य 

वा एतस्य सव्वेन्तमावकश्य ब्रह्मणः सत्यम् इति नाम । (४।४।१-8) ¦ 
किमथंमिद' नाम तदुष्यते-स-तो-यम् इति तानि वा एतानि 

जोरि श्रत्तराणि, तत् यत् सत् तत् श्रख्तम् ; भथ यत् ति- इका- 

रानुबन्धः-- तत् मचे रूपरूपान्तराधौनम् भ्रसत् ; यत् य' तेन उम 

अमृतः म्यं च यच्छति यमयति वशोकरोति। रत् यस्मात् उभे 

यच्छनि, तस्मात् यम्। एव॑वित्- सत्यस्य निञ्ेचनवेत्ता--भहरद, 

वे खगं लोकम् एति । सता हि भसत् चिरसम्बद्म् ¦ सदसतोरेव' 

 नित्यसम्बन्ध' विदित्वा सताऽसतो नियमन पिचिन्यते येन सोऽनाष्छम्र- 

` दृष्टिरिहैव ब्रह्मलोक" पश्यतोति शुषैरभिप्रायः। क 
एवं जौवाल्परमाखनोरकत्व्भिधाय पुनः एथकल्वं॑दर्भयति 

क्रियया-भध यः भ्रासा परामा स एषां लोकानाम् भसन्भेदाय 



भट्टः ३दषन्तसमन्वयः । [ ११ प। 

शोको न सुक्ततं न दुष्कुत्ं सव्वं पाप्मानोऽतो निवसन्ते 
$पहतपाप्पा दयेष ब्रह्मलोकसस्पाहा एत सेतु" तोर्त्वा- 

ऽन्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवल्युपतापौ सन्न 
नुपतापौ भवति तश्मादा एत सेतु" तीर्त्वापि नक्तमह- 

रेवाभिनिष्पदाते सक्तदिभातो देबेष ब्रह्मलोकः । 
तस्य एवैत ब्रह्मलोकः त्रह्मचर्ध्येगानुविन्द्न्ति तैषा- 

मेवेष ब्रह्मलोकस्ते घा सर्व्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति । १--२ । 

अथ यदान्न इत्याचक्षते ब्रह्मचय्यमेव तद्रन्यचय्यग 

भङ्रनिवारणाय सेतुः वि्ठतिः विधारणः ¦! एत सेतुम् अर राच नं 

तरतः--कालेनापरिच्छदात्, न जरा, न शल्युः+ नगोकः, न सुक्लत, 

न दुष्कुलम् एल' तरति । अतः सेतोः परात्मनः सब्ब' पाप्रानः निव. 

न्तन्ते। हि यस्मात् एष अपहतपाप्मा पराता ब्रह्मनोकः, तस्मात् 

एत र्तुः परातान' तौल्यं सम्यक् उपलभ्य जोवात्मा श्रन्यः रन् 

पअनन्धः भवति, विद्धः दुःखादिसम्बन्धौ सन् अविद्धः भवलि, उ' `. 

रोगयुपतापवान् सन् दुपनापो भवति। हि यस्मात् एष ब्रह्मलोकः 

एव सक्लदिभातः-मकछषत् एकदा न पुनः पुनः सदेति वावत्--सदा- 

विभातः, तस्मात् वं एन" सेतु" तोर्त्वा सम्यगुपलभ्य नक्तम् ब्रपि रद्द 

एव निष्पद्यते । 

तत् तच्र ये एव ब्रह्मचर्येण (१०।२१) एतं ब्रह्मलोकम् भ्रमुविन्दन्ति 

तेषाम् एव ब्रह्मलोकः । सव्व॑षु लोकंषु तेषां कामचारः यथेष्ट; गतिः 

भवति) 

„ सर्व्वाणि साधनानि ब्रह्मचणएवान्तभूतानोति तेम: मर्थान्तरसाध- 

नेन दशयति भरेति । यन्नः इति भ्राचक्तते यत् तत ्रह्यचयम् एव । 
कथम् ? डि यम्मात् ब्रह्मचर्य्यण एवयो ज्ञाता वन्नतत्वन्नः सतः यन्न 

क 



११अअ}] गतिबक्लो । ५८६ 

सओवयोन्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमिल्याचक्तते ब्रह्म 

च््थमेव तद्रह्मचथ्य' य ददषष्टात्मानमनुविन्दते । 

अथ यत् सतायणमिल्याचक्तते ब्रह्मचय्यं ग योव सत 
आत्मनस्ताग' विन्दतेऽथ यन््रौ नमित्याचक्षते ब्ह्मचय्धमेव 
तद्वह्मचय्ये ण द वाद्यानमनुविद्य मनुते । 

अथ यद्नाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचय्धसेव तदेष 
यात्मा न नश्यति य ब्रह्मचयाणानुविन्दते यदरण्यायन- 
मिल्याचक्तते ब्रह्मचर्यमेव तदरश्च ह वै ण्यश्चाखदी ब्रह्म- 
लोके ठतौयस्यामितो दिवि तदेरमदौयं सरस्तदश्वत्थः 

सोमसवनस्तदपराजिता पुत्रह्मशः प्रभुविभमित हिर- 

रमयम् । । 

फलभूत' ब्रह्मलोक" विन्दते। श्रथधब्रषटम् इति यत् भराचन्तते ब्रह्म 

न्यम् एव तत् कथम् ? हि यस्मात् ब्र्मचर्ययेण एव दषा आराध्य 

श्रातमान' परात्मानम् ्रमुविन्दते। 

अथ सत्रायण --दोघंकालव्यापियन्नानुष्टानम्- इति यत् भ्राच- 
तं तत् ब्रह्मचय्थम् एव कथम् १९ हि यस्मात् ब्रह्मचय्येण एव सतः 

सत्स्वरूपात् भरात्मनः पराकमनः ताण मुक्ति विन्दते) श्रथ मौनम् 

दति यत् भ्राचक्तते तत् ब्रह्मचयम् एव । कथम् ? हि यस्मात् भाता- 

नम् एव अनुविद्य प्राप्य मनुते मौनो भवति । 

श्रय अनाशकायनम् उपवास्परायणत्वम् श्राचत्तते यत्, तत् ब्रह्म- 

चयम् एव । कथम् १ हि यस्मात् ब्रह्मचय्यण यम् भरासानः श्रनु- 

विन्दते स एष श्रासमा न नश्यति अदशंनो न भवति। अध अरण्यायन 
--अरण्यवासः- इति भाचक्षते यत् तत् ब्रह्मचयम् एव । ` कथम् १ 
इतः श्रस्मराल्ञोकात्--मुवद्धाम्तरोत्तश्चापेच्य-ठतोयायां दिवि ब्रह्मलोके 



लदा एैतावर' च शाञ्चार्वौ ब्रह्मलोके बद्मचय- ` 

शानुविन्दन्ति तेषाभमेवेष ब्रह्मलोकस्ते षा सर्व्वेषु लोकेषु 

कामचारो भवति । १--४। | 

अथया एता हदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गनम्यागिम्न- 

स्तिष्ठन्ति शुक्तस्य नौलस्य पीतस्य लोदहिस्येल्यसौी वा 

आदित्यः पिङ्ल एष शुक्र एष नोल एष पीत एष 

लोहितः । | 

श्ररश्च श्श्च अणवौ समुद्रो, तत् ततर शेरमदौयम्-- दरा भ्रव्रम् तदुत्- 

पत्रम् एेरम्, भरत्ररसमयश्च तत् मदौघच्ध मदकर' च-सरः, तत् तब 

सामसवनः सोमस््रावो भ्र्वलयः, तत् तत ब्नद्मणः श्रपराजिता पुः पुरौ, 

प्रमुविसित' प्रभुणा ब्रह्मणा निञित हिरण्मय" ग्णहम् ;-- 

तत् तत ये एव ब्रह्मचय्येण एतौ श्रर च ण्य' च ्र्णवौ ब्रह्मलोक 

अनुविन्दन्ति लभन्ते, तेषाम् एव एष ब्रह्मलोकः; तेषां सब्वे'षु 

लोकेषु कामचारः यथघेष्टगतिः भवति । सव्वषां साधनानां ब्ह्मलोक- 

प्रापकत्व' ब्रह्म चथ्य'रेवेति फलिताथेः । 

इदानीं मू्न्यनाडोसम्बन्धां गतिमनुशौलयति ( ४।२ १७--१<९ ) 

अयेति। ब्रथयाः एता; हदयस्य दत् पिरडप्रनाः नाद्यः ताः पिङ्ग- 

लस्य पिदङ्गलवस्य, क्तस्य शक्ञव रस्य, नौोलस्य नोनलव णस्य, पोतस्य 
धौतवणेस्य, लोहितस्य लोहितवणंस्य श्रणिख्नः अरणत्वस्य वर्णाभिव्यच्लन- 
देतुमूतस्य नाद्यः तत्तदणणीभिव्यज्ञनसामष्यंयुक्लाः--तासुः कस्याधित् 

वैगुखयं वग विगेषःख्य+नात्प्रानुमव्रम् । कुल एतेषां वणाभिव्यश्ने 
मामर्थ्यानां प्रवेशस्तदाइ--भसो वा भादित्यः पिङ्गलः, सएष शक्तः, एष 

नोलः, एष पोतः, एष्र लोहितः-भादित्यरश्मित एव तत्र वर्थणभि- 
व्यष्लन साम्यानां सत्तेति फलिताधः । 



छ) । ५ मलिक त तकं 

तद्यथा महापथ भातत. उभौ गमौ गच्छतौमघ्चा- 
मुद्धैवेवेता भादिलयस्य रश्मय उभौ लोको मच्छन्ती मच्चा- 
मुञ्चामु्मादादिल्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडौषु रपरा 

आभ्यो नाङुभ्यः प्रतायन्ते तेऽसु्मिन्नादिले रू्ताः। 

तयवेतत् सुप्र: समस्तः सम्प्रसन्नः खप्रं न विजाना- 
ल्यासु तद्य नाडोषु षा भवति तन्न कश्चन पाप्मास्प्रशति 

तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति। 

त्न रश्मोनां प्रचरणच्!दह तदयथेति। तत् तत्र यथा महापथः 

श्राततः विस्तृतः इम' च निकटवत्तिनम् भरसुः च दूरवन्तिनन् उभौ 
ग्रामौ गच्छति, एवम् एव एताः भादित्यस्य रश्मयः इम' च पुरुषम् 

श्रसु' च श्रादित्यम् उभौ लाकौ गच्छन्ति। श्रुत् दूरवत्तिं नः 

आदित्यात् ताः रश्मयः भासु नाडोषु प्ताः प्रविष्टाः प्रतायन्ते सन्तता, 

भवन्ति, श्राभ्यः पुनः नाङ़ोभ्यः ते-- “रश्मिः पुमान् टोधितौ स्यात्" 

ति प्वात्--रश्मयः भरमुखिन् दित्ये खपाः प्रविष्टा; प्रतायन्ते 

सन्तताः भवन्ति महापथवत् । दुरस्थानां प्रयाणभिसुखानां तद्वाव - 

प्रणो दितबन्धुजनटग्गोचरे प्रतिच्छविप्रतिफलन' सन्ततेतत्सच्छतम- 

रश्मियोगादटेव भवलोत्याघुनिकाः । एकस्य मानसन्यापारस्यान्यस्मिन् 

संक्रमण्धेवमेव भवतोति तेषां सिद्वान्तः । । 

तत् तज्र-रश्मिसञ्चरणे-सलति यज यद्िन् काले एतत् भवति । 

किन्तत् ? सुपः जोवः समस्तः उपसंदतकरणव्यापारः, सुतरां सम्प्रसन्नः 

विषयसम्भकं विरद तत्वात् सम्यक् प्रसब्रः-सम्पवः खप्नं न विजानाति 
न भुभवति, तदा भासु नाडोषु स ङ्प प्रविष्टः मवति। त 

सम्प्त्रं जोवातान' कञ्चन पासा न स्पृश्ति। कथ' न पापा सएणति१ 

डि यस्मात् तैजसा---नाषोगतेन सौरेण रश्मिना- तदास सम्पन्नः 
भवति । 



५५२ वे टाम्समन्वयः । ( ११ । 

श्रथ यत्रैतदबलिमानं नौतो भवति तमभित ासोना 
 शआदूर्जानासि मां जानासि मामिति स वावदष्मा्छरौ- 

 रादनुत्क्रान्तो भवति तावच्नानाति। 
अथ यत्रेतदश््राच्छरौरादुत्क्रामलययेतेरेव रश्मिभिर 

माक्रमते स ओमितिवा होद' मौयते स यावत् चरिष्ये. 
न््रनस्तावदादिल्' गच्छेत खलु लोकहार विटषां 
प्रपदन निरोधोऽविदुषाम् । 

तदष श्चोकः-शतञ्चेका च हदवस नाद्यम्तासां 

श्रथ यत्र यस्मिन् समये एतत् भवति। किन्तत् १? अ्रवलिमानः 

रोगादिना दौब्धेल्य' नोतः प्राठः भवति, तं प्रयाणोद्यतम् श्रभिनः 
श्रासोनाः बन्युजनाः ्राहः-- जानासि मां, जानासि माम् इति, स 

यावत् भ्रस्मात् शरोरात् भनुतक्रान्तः भअवदहिनि;तः भवति तावत् 
जानाति तदुत्तर यच्छति! 

अथ यत्र यस्मिन् काले एतत् भवति। किन्तत् ९ भ्रस्मात् शरो. 

रात् स उतुक्रामति, भथ तदा एतेः एव नाडोगतैः रश्मिभिः ऊद्म 

भाक्रमते। स साधनसम्यवः भ्रोम् इति एव पुनः स्मरन् उत् ऊम् 

एव मौोथते गच्छति । याबत् यावता कानेन मनः च्तिप्येत् विष्रयात् 

विषयान्तर यायात् तावत् तावता कालेन--अतिगशोघ्रमिःत भावः-- 

दित्य गच्छति । एतत् ्रादिव्यमण्डल' खलु विदुषां लो कडार 

ब्रह्मलोकद्दार', सुतरां तेषां प्रपदन ब्रह्मलोक प्रषेशवर्म, अर विदुषां पुनः 

निरोधः प्रषेशनिरोधनम् । 

तत् तस्मिन् भ्र एष क्लोकः-ष्दयस्य छदयसम्बज्धिन्य;ः शत 

च एका एकोत्तरणत' नाद्यः। तासां नाङोनाम् एका मृानम् 
भमि भभिसुख' गता निःखता विनिग॑ता। तया नाद्या ऊङ्म् 
भयन् गच्छन् भमतत्वम् एति प्राप्रोति । विष्वङ्ङन्या; विष्वम् 
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२२। मघवन््रह्यै वा इद शरीरमात्तं खुलना 
तदस्थाख्वस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्टानमात्तो बे सशरीरः 

प्रियाग्रियाभ्यां न तै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपदति- 

रस््यशरोर वाव सन्त न प्रियाप्रिये सखश्रतः | 

अशरौरो वायुरभ्र विदत् सनयिब्ुरशरौराण्येतानि 
तदययेतान्यसुष्रादाकाशात् समुत्याय प्रर ज्योतिरुपस- 

म्पय खेन रूपेणाभिनिष्पदयन्ते । 

एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरौरात् समुल्ाय पर 
ज्यो तिर्प्रसम्पद्य ख न रपेणाभिनिष्पयते स उत्तमः पुरुषः 

स त्र पर्येति जच्षन् क्रौडन्रुममाणः स््रौभिर्वां यानवा 

सन्तो गताः अन्या; नाद्यः उत्क्रमणे निगमने भवन्ति सद्ायाः नतु 

अमतत दति शेषः । दिरभ्यासः प्रकरणसमाश्यथेः ! 
२२। श्राकनो दिविधा खितितित्रियते ( ४।४।५--७ ) मघव- 

चिति। व्याख्यातम् (२४) ) | 

रेखथप्रकाशरूपा प्रथमा खितिस्तावदुच्यते ;- वायुः भश्रोरः 

शिरःपाण्यादिविरडितः ; अभ्व॑म्, विययुत्, स्तनयिल्नुः एतानि भशरौ- 

राणि। तत् तत्-श्रथरोरे--सति यथा एतानि वावुादोनि अमुष्मात् 

भकाशात् समुलयाय पर' ज्योतिः खकारण' तेजः उपसम्पद्य तेन 

एकौभूय सवन रूपेण भरभिनिष्द्यन्तं खस्रूपसम्यन्नानि भवन्ति ; 
एवम् एव एष सम्प्रसादः सुप्रसव्रः शान्तः जोवः अस्मात् शरोरात् 

, समुलयाय शरोरालभावनां परिष्टाय पर ज्धोतिः पराल्लान' उपसम्पद्य 
=| 

छा. ८१ ०} २--द [~ ८. | 
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ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरौर स यथा 
ध्मम्य आचरणे युक्त एवसेवायमस्पिञ्छरोरे प्राणो 
युक्तः । | 

अथ यत्रेतदाकाशमनुविषख चचतः स चाच्तुषः पुरुषो 
दशनाय चच्तुरथ यो वदेद्" जिघ्रामीति स आत्मा गश्वायं 
घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्यादहराणोति स आत्माऽभिव्याहा- 

राय वागथयो वेदेदं न्वानौति म आत्मा श्रवणाय 

रोचम् । 

तेनेकोभूयस्वन रूपेण अभिनिष्यद्यते स्स्वरूपसम्पन्नो भवति। एवं 

परात्मनाभिन्नमावेनावखितः स उत्तमः पुरुषः- आविभतस्वरूपलवात् । 

स् तत --अविभूतखरूपावस्थायां -- जन् भक्तयन् क्रौडन् स्तोभः वा 

यानैः वा ज्ञातिभिः वा रममाणः उपजनम् आत्मभाैन रटहोतम् इद 

शरोर न स्मरन् प्प्रति विद्धरति) यदि वि्मुलशरोर एव विरति, 

कथ पुनः सिद्धयति भक्तणादिकः तदुच्ते-यथास प्रयोग्य: अश्वः 

वलौवदह्: वा आचरणे रये भ्रनसि वा युक्तः, एवम् एव अस्मिन् शरं; 

प्रय प्राणएः-- पञ्चवर्ति इन्द्रियमनाबुदिसंयुक्तः प्रज्नाका विज्ञानक्रिया- 

गक्तिदयसंमूच्छितातलमाः--युक्तः। 

प्रतिकर्ण' तस्याधिष्टान' तत्खरूपतच्च दथंयलि-अथ यत्र नेत- 

कोटरे एतत् श्राक्रम् श्रनुविध्रसखम् अ्रनुगत चत्तुः, स चान्तषः 

यरुषः-- मेतत् चन्तुः किन्तद्धिं चाक्तुषः चन्लुषि भवः पुरुषणएव---' “स 

एकधा भवति तिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनचकादभ” 

( २।१७[१२२््] ) इत्यादि द्भना्-दशेनाय दशनहेतो; स युरुषः 

चत्तुः ; अ्रथयः बैद इद सुगन्धि दुगन्धि वा जिप्राणि इति स 
श्रता, गन्धाय गन्धग्रहण्डेतोः स घ्राण घ्राणेन्द्रियम् ; श्रथ यः वेद 

दरद वचनम् ्रभिव्याहराशि वदानि इति स श्राला, अभिव्याहाराय 
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क ® , अथ यो वदेद्" मन्वानौति स आत्मा मनोऽख देव 
चन्तुः सवा एष एतेन दैषेन चन्चुषा मनसैतान् कामान् 
पश्यन् रमते । 

य एते ब्रह्मलोके त' बा एत' देवा भवत्मानम॒पासते 

तस्पात्तेषाछ सव्वं च लोका अप्राः सव्वं च कामाःस 
सर्व्वाश्च लोकानाप्रोति सर्व्वा कामान्यस्तमाव्मान- 

मनुकिदय जानाति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिस्वाच। 

९.६ ॥ 

भाषग्डेतोः स वाक् वागिन्दरियम्, भ्रधयः वेद इद गणानि डश्ति 

सभ्राता, यवणाय अवणायंस स्रोतम् ; 

ययः वेद इदं मन्वानि इति स श्रासा, भ्र भरामनः मनः दैवम् 
प्राक्त चन्षः--वत्तमानकालविषयाणौतरेन्द्रियाखतोऽदेवानि तानि, 

मनस्त॒ चरिकालोपलश्िकरण' सुतरां देवम्। सवारएष भ्राता देदह 

विसुक्तः एतन दैषेन चन्ुषा मनसा एतान् कामान् पश्यन् रमते-- “न 

ते ठेवा अ्रखन्ति न पिवन्तेवतदेवाख्तं दृष्टा ठप्यन्तिः (१०।२२[४२२्)) 

इत्यक्ञोः दभनमेव ठभिहतुनं तु लौकिकभोजनादिकम्। “वशिष्ठ 

धरेनोरनुयायिन' तमावन्तेमान' वनिता वनान्तात् । पपौ निभेषालस- 

पच्छपंक्तिभिरुपोषिताभ्याभिव लोचनाभ्याम्" (रघु.रस, १८ श्रो) इतिवत् 

द भेनादेव मोगापेच्तयाऽऽनन्दा धिकं विषयव्यवधानकालुष्यराहिव्यात् । 

कान् कामान् पश्यन् रमते? ये एते ब्रह्मलोके भ्रलौकिकाः 

कामाः। ` तंवा एतम् श्रात्मानम्--इन्द्राय प्रजापतिनोक्तम् (२।४६घ) 

-- रेवा; उपासति, तस्मात् तैषां देवानां सव्व च लोकाः सव्वं च कामाः 

श्राताः प्राप्ताः। ददानौसपि-यः तम् ालसानम् अनुविद्य जानाति 

ज्ञानसम्पन्नो भवति, स सव्यान् च लोकान् सव्यान् च कामान् भराप्रोति 

इति, ड एतिद प्रजापतिः उवाच इन्द्राय । डिन्यैदन' समास्यथम् + 
।, 
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प्चामाच्छवल' प्रपदये शवलाच्छााम' प्रपये अश्व इव 

रोमाकि विधूय पाप चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रसुच्य धृत्वा 
श्रौरमक्त' क्तात्मा ब्रह्मलोकमभमिसम्भवामौयभिसम्भ- 
बामौीति। १। छा, ८।१०।१२।१३। 

२२। तदैतद्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमंनवे 
मनुः प्रजाभ्य भआचाय्यकुलादहेदमधौवल्य यथाविघान' गुरोः 
कन्धातिरेषेणाभिसमात्य कुटुम्बे शुचौ देशे खाध्याय- 
मधौयानो धाश्थिकान् विदधदात्मनि स्व्वेन्द्रियारि सम्प्र 
तिष्ठाप्याहिर्छसनत्सव्वभूतान्यनाव तोर्थेभ्यः स खल्वेव 
वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलो कमभिसम्पदयते न च पुनराव- 
तते न च पुनरावत्तते। छा, ८।१०।१५।१। 

हा व्रह्मष्यानार्थोऽय' मन्वः-- श्यामात् गन्भोरवर्णात् हाहं ब्रह्मणः 
शवल" वेचित्रायुक्त- ब्रह्मणि सन्टेश्वयाणां स्थितिवशात्- ब्रह्मलोक 

प्रपद्ये, शवलात् विचिच्रात् ब्रह्मलोकात् पुनः श्याम' हां ब्रह्म प्रपद्ये । 
एवं दाद ब्रह्मलोकमप्राघ्या श्र्वः इव रोमाणि विधूय--र्बो यथा रोम 
कम्मनेन पांश्वादि श्रपोदति तथा-पापः विधूय, राष्ोः सुखात् चन्द्रः 

इब प्रमुच्य शरोर" धुत्वा परिदाय क्षतासा कछतक्षत्यः भलत" नित्यः 

ब्रह्मलोकम् अभिसश्चवामि। दिव्यचन' मन्वसमास्यथेम् । 
२२। दृष्टः गाहखथ्यप्राधान्य' विद्यावज्ञयामत्रापि तदनुरूपमेव 

गाहस्येएन गल्युपसंार' करोति तदिति! तत् वै एतत् भामतक्व' 

ब्रह्मा प्रजापतये कश्यपाय, प्रजापतिः मनवे, ममुः प्रजाभ्यः उवाच । 

केनोपायेन साधनेन वेदमास्तकस्वमध्िगत' मबति तर-गुरोः 

कश्मातिगेषेण गुरुशश्चषाद्नुष्टानसमाप्रनानन्तरम् अतिरि अवशिरेन 

कालेन यथाविधानम् भ्राचायङ्लात् वेदम् भधोत्य, भभिसमादठत्य 

गुरुकुलात् नित्य कुटुम्बे गाहर्यपिहितपरिण्यादिजनितकरतंबय 
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२४। भथ चयोवाव लोका मनुष्यलोकः पिह- 
लोको देवलोक इति सोऽय' मनुष्यलोकः पुरीव लव्यः 
नानान कन्धेणा, कमणा पिढलोको विद्यया दैवलोको 

देवलोकोवे लोकाना येषटस्स्मादिदयां प्रशंसन्ति । 
अथातः सम्प्रततियदा प्रिष्यन््न्यतेऽथ पुवमाह तवं ब्रह्म 

त्व' यन्नस्त्व' लोकड़ति स पुवः प्रलाहाह' ब्रह्म यन्नोऽडह' 

लोकड़ति यदै किञ्चान्त तस्य सव्वैस्य ब्रह्मोलयेकता । 
ये वे के च यन्नास्तेषा सर्व्वेषां यन्नदूत्ेकता ये वै कै च 

लोकास्तेषा९ सर्व्वेषां लोक इलेकतेतावदहा इद् सर्व्व- 

सितो शुचौ मेष्ये देशे खाध्यायम् अधोयानः, पुरान् शिष्यान् च धा्चि- 

कान् विदधत् धाञ्मिकतवेन तान् नियमयन्, भावकमनि परामनि सव्व 

न्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य, तोर्थेभ्यः शास््रानुन्नाविषयेभ्यः मन्यत सन्धै- 

भ्रूतानि ्रापिपोलकप्राणिमानश्रम् अहिंसन्, सख खलु आयुष" जोवित- 

काल' यावत् एवं वत्तंयन् ब्रह्मलोक'--ब्रह्मेव लोकः ब्रह्मलोकः तम्- 

परभिसम्पद्यते, प्रेत्य न च पुनः भ्रावत्तते ततो निहत्लो भवति । दिर 

भ्यास उपनिषहिद्यापरिसमाध्यधेः । 

२४ श्रथ लोकत्रयसाघधनमुच्यते भयेति। भथ मनुष्यलोकः 

पिढलोकः टैवलोकः इति लोकाः अयः एव। सोऽय" मनुष्यलोकः 
पुतेण जय्यः जेतव्यः, न अन्यन कश्मशा; कमणा भम्निहोक्रादिना 

पिढलोकः जतव्यः, विद्यया देवलोकः । लोकानां वै देवलोकः येषठः, 

तस्मात् विद्यां प्रशंसन्ति तजज्नाः । 

श्रध अनन्तरम् अतः- केन वा प्रकारेण पुश्रात् लोकजयों भवति 

तदधम्-- सम्पत्तिः सम्प्रदान'--पुजे खामव्यापारसम्प्रदानम् । यदा 

पिता प्रष्यन् मरिष्यन् इति मन्धते, भथ तदा स पुत्रम् भाड-- ब्रह्म 
त्वम्, यन्नः त्म्, लोकः त्वम् दति। स पुतः पितर प्रत्याइ--ष्रह 
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 मेतन्न्ना सव्व सन्नयमितो मुनजदिति तस्मात् पुव-* 

मनुशिष्ट' लोक्यमाइस्तस्मादेनमनुश्चासति स॒ यदैव बिद 
स्माङ्लोकात् प्रेल्यथेभिरेव प्राणेः सह पुतमाविशति। 
स यद्यनेन किच्िदच्छयाऽक्लत' भवति तस्मादेनं सर्व्व- 
स्मात् पुतो मुञ्चति तस्मात् पुवो नाम स पुवेरी वाश्पिंल्लोके 
प्रतितिष्ठल्यधेनमेते देवाः प्राणा अखता आविशन्ति । 

ब्रह्म, अह" यन्नः, श्रह' लोकः दति। श्रद्ध ब्रह्म इत्यादेः कोवार्थः 

सुतिस्त' स्वय" व्याचष्टे यत् तै किञ्चन अनुक्तम्--अनु पश्चात् पितुः 

प्रयाणानन्तरम् उक्तम् अवतोणं स्यात्-तस्य सबव्मैस्य ब्रह्म वेदस्वरुपः 

त्वम् इति एकता पितापु्रयोरेकत्वम् वेदप्रचार विच्छेदाभावात् ये 

वैकैच यन्ना; इतः परम् अनुष्ेयाः तैषां सव्वेषां यन्नः तम् इति 

एकता पितापुत्रयोः कर्ंक्यम्। येवेकेचनलोकाः इतःपर' शतव्याः 

त्वया तेषां सव्वषां लोकानां लोकः त्वम् इति एकता पितापुव्रयो- 

लौकौक्यम् । ददः सव्मै--गुडिणां कत्तव्यम्- एतावत् एततृपरि- 
माणम् । दलः ्रस्मात् लोकात् एतत् सव्वै' सन्रय--लिङ्गव्यत्यय- 

ग्क्ान्दसः- एष्ठबल सत् मामां भुनजत् भुनक्तु पालवतु-ले् । 

विकर्युक्रत्वमपि लेटि यथा ‰रयिमख्वत् इति । विकरणव्यत्ययो- 

ऽप्यत्र-- इति तस्मात् अनुशिष्टम् एवमनुन्नान' पुतं लोक्य' लाकह्टितम् 

राहुः विहांसः। तस्मात् कारणात् एव एन' पुत्रम् श्रतुगा्मति अनु- 

शिष्टः कुव्वैन्ति। यदा स एव॑वित् अस्मात् लोकात् प्रति स्वियते, 

परथ तदा एभिः एव प्राणैः सह पुम् आविशति पिता। भरनन पित्रा 

यदि अत्णया--्रच्णातः शः, निषातनाद्यगभावः, अर्या तया---वद्ु- 

कश्मव्याषएतिवशात्- किचित् अक्त भवति, सपुत्रः तस्मात् स्वस्मात् 

अक्ततात् एन' पितर' सुदति मोचयति, तस्मात् पुचो नाम-- पुनाति 

पितरम् ्रकरणापराधात्-पूजोड्कस्वश्चेति रक् । स प्रिता पुतेण 

एव अस्म् लोके प्रतितिष्ठति प्रतिष्टठाभाजन' भवति मनुष्यलोकः 
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परथिव्ये चेनममेश्च देवौ वागाविशति सावेदैवौ ` 

वाग्यया यद्यदेव वदति तन्तह्ृवति |. ` 4 

दिवश्चेनमादित्याच्च दैव मन आविशति तदै दैव 

मनो येनानन्द्यं ब भवत्यो न शोचति। 

अह्वे न' चन्द्रमसश्च देवः प्राणआाविश्ति सवे देवः 
प्रागा यः सञ्चरखासद्चर छश्च न व्यधतेऽथो न रिष्यति 

स एवंवित् सर्व्वेषां भूतानामात्मा भवति यथेषा देवतेव 
स यथेतं देवता सव्वागि भृताग्यवन्लेव देवविद् 
सर्व्वाणि भूतान्यवन्ति । यद् किञ्चेमाः प्रजाः शोचन्य- 
सैवासां तह्नवति पुण्यमेवासु गच्छति न ह वे देवान् पाप्रं 
गच्छति) ल, ३।५।१६-२०। 

जयति! यदि पिताप्राणैः यु्रमाविशति, कथ सिद्धयति तस्यासुखिन् 

लोवो स्थितिरिति तदाह-अय--एव' मनुष्यल्लोकजयानन्तरम्-एनः 

पितरम् एते अस्ताः अमरणघखाणः टेवाः प्राणाः वागादयः अावि- 

शन्ति। पुत्रेणाक्ततस्यापराधपरहारो भवति, स्रकम्यणा विद्यया च 

पुन; पिढलोकदेवलोकजयो भवत्यतोऽधशब्द नात पुत्प्रकरग विच्छेदः । 

कु तस्तत् प्रवेणो भवति तदिक्वणोति- थिव्यं पयव्याः च अग्नेः | 

चदेवो वाक् एनः परेतम् अआषिशति। सापुनः दैवौ वाक्, यया 

वाचा यत् यत् एव वदति तत् तत् भवे.त-सिद्धवाक् भवति सः। 
दिवः च भरादित्यात् च एनः देवः मनः आराविशति। तत् पुनः 

देव' मनः, येन मनसा आनन्दो सुरत एव भवति स, न शोचति । 
प्रह्वः च चन्द्रमसः च एनः दैवः प्राणः भआविश्ति। यः प्राणः 

जङ्गमेषु सञ्चरन् स्थावरेषु अस्खरम् च न व्यधते, अथो अपिन रिष्यति 
न नश्यति। स एवंवित्--प्राण्तच्छपरिन्नाता- सव्बेषां भूतानाम् 
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 *२५। यान्नवस्को ति होवाच यदिद सब्थै ल्य-' 
नापरं सव्ये खलुनाभियन्न केन यजमानो ̀  खलोराभिमति- ` 

मुच्यत इति होचलिविजागिना वाचा वाग्वै यन्नख्य होता 
तथेयं वाक् सोऽयमगिः स षहोता स मुक्तिः सातिमुक्तिः । 

यान्ञवल्क ति होवाच यदिद सव्वैमरोरावाभ्या- 
माप्रथ सव्वंमष्टोरााभ्यामभिपन्नं केन यजमानोऽषहोराव- 
योरापिमतिसुच्यत इत्यध्वय्णतिविजा चच्लषादिल्येन चनव 
यज्ञस्ाध्वय्युस्तखदिद' चच्तुः सोऽसावादिल्यः सोऽध्वय्युः 
सा सुककिः सातिसुक्तिः। 

भाता भवति--रकाकमतालाभात्। कथम् ? एषा देवता प्राणः यधा, 

तथासः। सव्यीणि भूतानि एतां देवतां यथा भवन्ति पालयन्ति, 

एवं पुनः एवंविद" सच्छाणि भ्रूतानि भवन्ति रस्षन्ति। सबव्वाकमतायां 

नापरेवां दुःखेः संक्ेषः किन्तहिं पुष्यं: संश षो भवतोत्यादइ- दमाः 
प्रजाः यत् उ किच्च यत् किच्च शोचन्ति, अमेव सदेव भरामि; तत् 

भासां प्रजानां भवति पश्यम् एव भ्रमु गच्छति । कथमेतत् भवति ? 

न पुनः पाप देवान् गच्छति । | 

२५। सामान्यतो लोकज्रयसाधनोक्षौ यदस्पुटमस्ति तत् परि- 
स्फ़टयति याज्नवल्केयति । हे याञ्नवस्का दूति सम्बोध्य जनकख होता 
अश्वलः पुनः उवाच--यत् इदं सब्वै श्ुल्युना भां व्याप, सव्यै' मत्युना 
भभिपन्न' ग्रस्तं, यजमानः केन उपायेन त्यो; भा्िम् अधिकारम् 

भतिमुच्यते इति । यान्नवल्का भाह- होता ऋलिजा अग्निना 

वाचा। वाक् वे यन्नस्य होता, तत् तज्र या इयं वाक् सोऽयम् भमः, 
सष्ोतासासुक्तिः सा भतिसुक्िः। वाचि होतरि पुनरग्निटृष्टिरेष 

सखत्योरतिसुक्ञेरुपायः। 

हे याश्नवस्करय ति सम्बोध्य भग्वलः पुनः उवाच--यत् दद" सब्यैम् 
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+ यान्नवस्को ति होवाच यदिदं सव्य पूष्वयथापरपल्ा- ` 
 भ्यामाप्रयं सव्वं पुव्वेपल्चापरपक्षाभ्यामनिपन्न कैन वन्न- 
मानः पूव्नंपचापरपचयोराभिमतिमुच्यते इलयुद्वा्र्व्विजः. 
चायुना प्राणेन प्रायो तै यज्नखोद्धाता तद्योऽयं प्राणः सं 
वायुः स उद्ाता सा मुक्तिः सातिमुक्तिः क 

याज्ञवल्वौ ति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बयमिव 

केनाऽऽक्रमेण यजमानः खगे लोकमाक्रमत इति ब्रह्मश- 
च्विंजा मनसा चन्द्रेण मनो वे यन्नस्य ब्रह्मा तयदिद 
मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मासा मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यति 
मोक्षा अथ सम्पदः । 

सरोरात्राभ्याम् भाषम्, सव्यम् श्रहोरा्रयाभ्याम् भभिपस्र' ग्रस्त, 

कैन उपायेन यजमानः अहोरात्रयोः भाञ्षिम् भतिसुष्यते इति। 

यान्नवल्का भाह--भष्वथ्युणा ऋत्विजा, चक्षषा, पादित्येन । चन्त: 

वै यन्नस्य भरष्वयुः। तत् तत्र यत् इद' चकुः सोऽसौ भादित्यः, सोऽ- 

ष्वथ्युः, सा सुक्तिः, सा श्रतिमुक्तिः। चन्ुष्यध्वय्यों पुनरादित्यदृष्टिरेव 

कालग्रासादतिसुक्तरुपायः। 

2 या्नवल्कय इति सम्बोध्य मश्वलः पुनः उवाच-- यत् दइदट' सर्व्य' 

पूव्वैपक्चापरपक्ताभ्यां शक्तपक्तकछष्णपक्ताभ्याम् भ्राप्तं सत्वे पूतव्ैपक्तषपरपन्ता- 

भ्याम् भरभिपन्न, केन उपायेन चजमानः पृन्वैपक्ाप्ररपक्योः मास्िम् 

अभिसुच्यते इति । यान्नवलकय भाइ--उद्ाचा रलिजा, वायुना 

प्राणेन । प्राणः वै यन्नस्य उद्वाता, तत् तत्र योऽय' प्राष्य: सवायुः, स 

खद्वाता, सा सुक्तिः सा भ्रतिमुक्तिः। प्रापे उद्रातरि वायुदृष्टिरेव पूत्वा 
परपक्तग्रासाद तिसुक्त रुपायः । 

हे यान्नवसकय इति सम्बोध्य भण्वलः पुनः ठवाद--यत् इदम् 
` अन्तरिक्ष भनारम्बणम् भमालम्बनम् भालम्बनशज्धम् इव, केन साक्ष 

७& 



६०२ ` षैदान्तस्मन्वयः। २, (११ 

 यान्नवल्को पति होवाच कतिभिरयम्र्ि होतास्मिनै 
दरिष्यतोति तिरूभिरिति कतमास्तासिख इति 

पुरोऽनुवाक्या च याज्या च शस्येव ठतौया किन्ताभिजय- 
तौति यत्क्िञ्चेद प्राण्डदिति। 

याज्ञवल्क ¡ति हावाच कल्ययमदाध्वय्युरख्िन् यन्न 
आरदहतीर्होष्यतौति तिखे इति कतमासलास्िख इति टा 
हुता उन्यर्लन्तिया इता यरतिमेदन्ो या इता अधिशेरते 

किम्तासिजयतौति -खा इता उच्लन्ति देवलोकस्य 

मेण श्रालम्बनेन यनः स्वगं सोकम् श्राक्रमते प्राप्नोति ति। 

1 ~ वन्का अद--ब्रद्यणत्ति न व्रह्मा द्धन ऋत्विजा ; मनसा, चन्दरेख ¦ 

मना व सन्नस्य प्रदरः, तत् तत्र यदद मनः साऽसौ चन्द्रः सब्रह्मया स 

मुक्तिः सः पभ्रतिसुःक्तेः। मनसि व्रह्णि चन्द्रृटिरेवान्त{रि्ाति- 

क्रमेण सखगप्रा्षिरूपाया अतिमुकेरूपायः । इति भतिमोचाः-- उक्ताः । 

श्रध अनन्तर सम्बदः--उन्यन्ते। 

र यान्नवल्कय इति सम्बोध्य अरवल; पुनः उवाच--खदय कतिभिः 

ऋग्भिः अयः होता च्रस्मिन् जनकनानुष्ोयमाने यन्न करिष्य - 

प्रसन' करिष्यति इति । याद्वल्का च्राह--लिधिः दइति। श्रण्वल 

राद --कतमाः ताः तिखः दति। पुरोऽनुवाक्या--प्रयोगकानलात् 

प्राक् याः ऋचः प्रायुज्यन्त सा ऋटग्जातिः पुरोऽनुकाकया ; याज्या-- 

यागाथ याः प्रयुज्यन्ते सा ऋग्जाति; याज्या; श्रां या प्रयु- 

च्यन्ते सा ऋग्जातिः णस्या एव तोया । श्रश्वल आह --कि' ताभिः; 

ऋग्भिः जयति इति । बूान्नवल्का श्राहइ--यत् किच्च द्द प्राण्भत्। 

प्राणस्य सव्येतरे प्रसरात् त्िलोकजयद्ति फलम् । 

डे यान्नवस्कय इति सम्बोध्य भष्वलः पुनः उवाच-ग्मदय कति 

मनोः चयम् अध्वर्युः अन् यन्न छं,यति इति। यान्नवक्घ्ष 
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तामिजयति दीप्यते इव हि रेवलोको या इता अति- ` 

भेदन्ते पिढलोकमेव ताभिजयद्यतौव हि पिलोक- 

मादता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिजयव्यघएव डि 

मनुष्यलोकः । 

याक्ञवस्क ति इहागाच कतिभिरयमदय ब्ह्या यन्न 

द्{च्यत्तौ ईवतािर्मोपायतील्येकयेति कतमा सैकेति 

मनएेव्नन्त' वे मनोऽनन्ता विप्वद्बतां अनन्तमेव स 
तेन लोक जयति । 

भरादट--तिखः दरति) अण्वल आद--कतमाः ताः, तिखः इति) 

याः इताः उच््वनाः--समिदाज्याद्तयः ; याः इताः श्रतिनेदन्ते 

श्रतोव शब्द् कुञ्चैन्ति मांसाद्यादतयः ; ; याः दला; श्रधिररते भूमै; 

अघोगता गशंरते पयःसोमाद्तयः। अण्वलः -क्ि' ताभिः जयति 

इति । यान्नवल्काः--याः इताः उज्ज्वलन्ति, ताभिः देवनोकम् एव 

जयलि। कथम् ? हि यस्मात् देवलोकः टौप्यते इव। याः दताः 

श्र्िनिटन्ति ताभिः पिद्टलोकम् एव जयलि। कथः १ हि न्यात् 

ए.२नोकः अ्रतिनेदते दइव--पापातमनां हःहतोःऽष्ंः:~+{द-कुत्सित- 

ˆ! लगुक्तत्वात् । याः इताः श्रधिगरते, ताभिः म्नुष््रलाक्म् एव 

नयनि। कथम् ? हि यस्मात् मनुष्यलोकं; अधः ६व। 

डे यान्नवल्कया इति सम्बोध्य अश्वलः पुनः उवाच--च्रय कलिभिः 

देवताभिः ब्रह्मा दक्तिणतो यन्न गोपायति इति। याज्ञवल्कयः-- 

रकया दृवतया इति । सत्यामेकस्यां प्रश्रे दटेवताभिरिति बहुवचन 

तस्यामेकस्यां वदनां सचत्रि्ेशात् । अष्वलः--कतमासा एका दति! 

यान्नवल्काः-- मनः एव इति । श्रनन्त' व मनः- हत्तिवादइुलखात्, 

अनन्ताः विश्देदा;, सुतरां स तेन मनसा भ्रनन्तम् एव लोक 
जयति। 



६०४ वे दाग्तसमन्वयः [ १९४ अ.। 

यान्नवल्े ति होवाच कल्ययमयोद्धातास्िन् यन्न 

सोचियाः स्तोष्यतोति तिख इति कतमास्तास्तिख इति 

पुरोऽनुवाक्या च याज्या च शस्यैव ठतौीया कतमास्ता 
या अध्यात्ममिति प्राणएव पुरोऽनुवाक्याऽपानो याज्या 
व्यानः शस्या किन्ताभिजंयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोऽनु- 
वाक्यया जन्लन्तरित्तलोकं याज्यया दुयलोक् शस्यया । 

ततो होताष्बल उपरराम । 
त्र, ५। १। उ३--१०। 

२६ । यान्नवल्क ति होवाच यदिदधसव्वं सलत्यो- 
रत्र काखित् सा देवता यस्या खल्युरन्नमित्यग्निर्वे खलुः 
सोऽपामन्नमप पुनम॑त्यं जयति । 

डे यान्नवस्क इति सम्बोध्य अश्वलः पुनः उवाच--भ्रथ कति स्तो- 

चोयाः--प्रगोतम् ऋटगजात' स्तोत्रम्, ्रप्रगोत' स्तोत्रजात' शस्तम्-- 

अयम् उद्राता भरस्मिन् यन्न स्तोषप्ति दति यान्नवल्काः--तखः 

इ्ति। श्र्वलः-कतमाः ताः तिखः इति। पुरोऽनुवाक्या र, 

याज्या च, शस्याएव ठलतोया। कलमा; ताः याः अध्यासम् शः + 

प्राणः एव पुरोऽनुवाक्या, अपानः याज्याः, व्यानः शस्या अण्वलः-- 

कि ताभिः जयति ति। पुरोऽनुवाक्या एयिवोलोकम् एव जयति ; 

याज्यया अन्तरि्ठलोकम्, शस्यया ुलोकम् इति । ततः प्रस्राना- 

मुत्तरखकवंणानन्तर' होता अश्वलः पनः उपरराम निह्ठन्तो वभूव । 

२६। ग्रहातिग्रहनिणंयानन्तर' (१२।५) कस्मात् वा मत्योमेत्यु- 

भवति तहशेयति यान्नवल्क्ेति । जारत्कारवः भान्तभागः यान्नवल्क्य 

ति सम्बोध्य त॑ पुनः उवाच--यव् इद" सव्वं खत्योः न्नम्, कास्वित् 

सा देवता यस्याः सत्यु अत्रम् इति । याज्ञवल्क्य श्राषह--शअररखिनिः एव 

सत्यः सोऽग्निः भपाम् भ्रन्रम्। रत्यु पुनः भपजयति पुरुषः । 
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यान्नवल्क ति होवाच यवाय पुसो वियत उद्- 

स्मात् प्राणः क्रामन्याहोरे नेति नैति होवाच यान्नव- 
ल्कोऽवैव समवनीयन्ते उच्छुयलयाष्मायल्याष्मातो कतः 
शेते । 

यान्नवल्क {ति होवाच यवाय' पुरुषो सियते किमेनं 

न जहातीति नामेल्यनन्त' वे नामानन्ता विश्वेदेवा अन- 
न्तमेव स तेन लोकं जयति । 

यान्नवल्क ति होवाच यवास पुरुषस्य खतस्यागिि 
वागप्येति वात प्राणश्चन्नुरादिल्यं मनश्चन्द्र दिशः श्रो 

परथिवी भरौरमाकाभशमात्मोषधौर्लीमाशि वनस्पतीन् 
केशा अप्प लोहितच्च रेतश्च निधौयते क्राय' तदा पुरूषो 

याज्ञवल्क्य दति सम्बोध्य पुनः आत्तभागः उवाच--यत्र यस्मिन् 

काते पुरुषः म्ियते, भ्रस्मात् स्ियमाणात् प्राणाः उत्क्रामन्ति, श्रो 

न उतक्रामन्ति इति । यान्नवल्क्यः पुनः उवाच- नेति नेति; श्रत. 

पुरुषे एव समवनोयन्ते प्रलोयन्ते प्राणाः । ततः उच्छयति उच्छछुनतां 

प्रतिपद्यते, भाष्मायति, वाद्येन वायुना पूयते, श्राष्मातः स्मोतः षतः 

गेते। 

यान्नवल्क्य दति सम्बोध्य पुनः भात्तभागः उवाच--यव यस्मिन् 

काले पुरुषः भ्ियते एनः सृत' कि" न जहाति इति । यान्नवल्क्य 

भआह--नाम इति। नन्तः वे नाम, भनन्ताः विष्डेरेवाः, स तेन 

नामा अनन्सम् एव लोक' जयति । 

यान्नवल्क्य इति सम्बोध्य पुनः भात्तभागः उवाच--यन्र यस्िम् 
काले शृतस्य श्रस्य पुरुषस्य वाक् अग्निम् प्यति गच्छति, प्राणः 

वातम्, चन्तुः आदित्यम्, मनः चन्द्र, खोर दिशः, शरोर' एथिवोम्, 

सआत्ा माकाश, लोमानि भोषधोः, केशाः वनसरतोन् गच्छन्ति, 
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भवतीत्याहर सोस्य हस्तमारत्तभागाऽवाममेतस् श्ेदि- 

ष्यावो न ना्तत् सजनदति। तौ होतक्रम्य सन्या- 

चक्राते तौ ह यदूचतुः कर्म देव तदृ चतुरथ यत् प्रशश- 
सतु: कम्म डेव तत् प्रशश? सतु: पुख्योवे पुख्ेन कम्मणा 
भेवति पापः पापेति ततो ह जारत्कारव आत्तमाग 

उपरराम छ, ५।२। १०--\३। 

१७। अथ डेन भुज्र्लाद्यायनिः पप्रच्छ यान्न- 
वल्क {ति होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य 

काप्यस्य णहानेम तस्यासोदहिता गन्धल्वख्डीता तन- 

पृच्छाम कोऽसौति सोव्रवौत् सुधन्वाऽऽङ्िरसि दति त 

लोदधित' च रेतः च ओ्ष्तु निधौयते; तदा तस्मिन् काले यः पुरषः 
कुत्र भवति इति । याज्ञवन्ट्क्य ्राह-- रे सोम्य ्रात्तभाग, वाम 

दक्तिण' हस्तम् प्राद्र दद्धि, एतस्य प्रशस्य यत् वेदितव्य तत् उदि. 

ष्यावः; सजने जगाकोणस्थाने नौ श्रावयो; एतत् न वैदितव्यम् । 

तौ याज्ञवनल्क्यात्तभामौ पुनः उत्क्रम्य निर्गत्य मन््रयाच्यक्राते। 
पनः यत् ऊचतुः, तत् कन्य एव पुनः ऊचतुः, तौ यत् प्रणग'सतुः, तत् 

कम्यणएव पुनः प्रशशसतुः। पुणेणन कश्यणा पुरुषः पुखए५ भवति 

प्रापिन कमणा पापः इति। ततः जारत्कारवः ्ात्तभागः पुनः 
उपरराम विरतो बभूव । 

२७। गत्यथं कर्व प्रशंसितः तदेव द्रटृयति भ्रधेति। भरघ 

रनन्तरम् एन यान्नवल्क्चं लाद्यायनिः लद्यस्यापत्य' लाद; तदप्य 

लाद्यायनिः सुज्युः पप्रच्छ हे यान्नवलूक्य दलि सम्बोध स भुज्युः 

पनः उवाच-मद्रेषु जमपदेषुं चरकाः व्रताचरणशोलाः पथ्यत्रजाम 

प्यटितवन्तः। ते वथः काप्यस्य कपिगोत्रस्य पतच्नलस्य ग्यद्ान् 
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यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथेनमव्रुम क्रं॒पारिक्तिता 
अभवन्निति क्र पारिकिता अभवन् सला पृच्छामि यान्न- 

वल्क क्रं पारिचिता अभवतच्रिति। 

स होवाचोवाच बे सोऽगच्छन् बे ते तदयवाप्वमेध- 
याजिनो गच्छन्तीति क्त न्वप्रवमेधणाजिनो गच्छन्तीति 

हाविर्धशत' वे देवरथाद्कान्ययं लोकस समस्तं पृथिवी 

एेम गतवन्तः । तस्य पतच्ललस्य दुहिता गन्धव्धग्टहौता गन्धर्मजुष्टा 

श्रासोत्। त' गन्धन्वै" वयम् भरच्ाम-कोऽसि इति। स गन्धञ्य; 

ग्रत्रवौत्-्राङ्गिरसः गोतः सुधन्वा नास्त इति । त यदा लौका- ` 

नाम् अन्तान् पयथवसानानि श्रष्च्छाम, भथ तदा एम' गन्धनम् शत्रुम 

क्त कुतर पारित्तिताः परिक्िततनया श्रमवन् ष्ति। स गन्धब्षैः 

क पारिच्िताः भ्रभवन् तत् भत्रवोत् इति गेषः। सुतरं दहेयान्न- 

वल्य, क पारित्तिताः भ्रभवन् इतित्वा लाम् एच्छामि। दृश्यते च 

शतपधव्राह्धणि-- “एतेन इन्द्रोऽतो देवापः भौनकः । जनमेजयः पारि- 

स्ित' याजयाद्चकार। तनेषटा सब्ब पापक्लत्या सन्तं ्रह्महत्यामप- 

जघान! सञ्छाणद् वे पापलत्या सव्यं ब्रद्महत्यामपदन्ति योऽ्ब- 

मेधेन यजते । १। तदेतत् गाथयाभिगोतम्- 

सासन्दौरटि घान्याद" सक्विणः हररितस्रखम्। 

भनप्राद्र रङ्ग टवेम्पो जनमजधः॥ इति।२। 

एते एव पूर्व्वं श्रहनो । ज्योतिरतिराचस्तेन भोमसेनम् । एते एव 

पूर्व्वं ् रहनो गौरतिराचस्तेनोग्रसेनम् । एते एव पूर्वे" श्रहनौ श्रायु- 

रनिराचस्तेन श्ुतसेनम् इत्येते पारिक्षितोयास्तदेतद्राथयाभिगोतम्-- 

परिचिता यजमाना अश्रमेधः परौ वरम् । 

अजहुः करी पाप्रक' पुण्याः पुरोयन क्णा॥ इति।३। 

(शःपःत्रा, १२।५।४)।* 

स याज्नवल.क्यः पुनः उवाच--ते पारिक्िताः तत् तत्र भरगच्छन् 



दन्दः  वैदाग्लसमन्बयः। “` पपन | 

 इहिश्तावत् प्यति ता समस्तं पृथिवौ हिस्तावत्" समुद्रे ` 
ति तद्यावती चरस धारा यावदा मचिकायाः प" ` 

तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः सुपर्णोभूत्वा वायते प्रायच्छत् 
तान् वायुरात्मनि पित्वा तवागमयदयवाभ्वमेधयाजिनो- 

ऽभवद्निल्येवमिव बै स वायुमेव प्रशश्छ्स तस्मादायुरेव 

व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्यं जयति व एवं षेद तोह. 
मुज्यु्लाद्यायनिरुपरराम । ठ, ५।३।१।२ । 

„ २८। स यवायमात्माऽबल्य' न्येत्य सम्ोहमिव- 

` ज्ये ल्येनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तजोमाचाः 

यत्र भ्रश्ठभेधयाजिनः गच्छन्ति इति सवे गन्धन्वैः उवाच। भुज्युः 

प्राह क्नु अरश्वमेधयाजिनः गच्छन्ति इति दाविंशत' टरेवरया- 

इानि- देवस्य भरादित्यस्य रथः देवरथः तस्य गत्या परिच्छिन्नो टेश: 

देवरथाङ्म् अष्टोरात्र' तत् हातिंशहुणितः देवरथाद्ानि तावत् परि- 

माणोऽय' लोकः लोकालोकगिरिषेष्टितः) त लोकः समन्त सम 

न्ततः दिस्तावत् लोकहिगुणा एधिवो पयय ति, तां एथिवी समस्तं मम 

न्ततः दिस्तावत् एथिवोदिगुणः समुद्रः पर्ययेति। तत् तत्र ब्रह्न, 

यावतौ यत् परिमाणा क्षुरस्य धारा, यावत् यतूपरिमाण' वा मसि. 

काया; पतरं पत्तः, तावान् भन्तरेण मधय भाकाशः तेन प्राप्तान् तान् 

पारिक्तितान् इनदरः सपणः पत्तो भूत्वा वायक प्रयच्छेत्, वायुः तान् 
पारिक्षितान् भ्रानि खस्मिन् धित्वा स्थापयित्वा तत्र भ्रगमयत् यत्र 

भग्वमेधयाजिनः सभवन् इति एवभेव स गन्धव्यैः वायुम् एव प्रणगंस । 

तस्मात् वायुः एव व्यष्टिः वायुः एव समष्टिः । यः एवं वेद-- वायुरेव 
व्यष्टिः वायुरेव समष्टिरिति-स पुनः मत्युम् भपजयति । ततः सुच्युः 

लाद््यायनिः उपरराम निहन्तो बभूव । 

२८।॥ प्ाकनो गतिप्रकार' वक्तुमाह स यतेति। यन्न यस्मिन् 



` शद्धः) 

, समभ्याददानो हदयमेवान्ववक्रामति सं षेऽ 
` रुषः पराङ. पय्थावत्तते तघाऽङ्पन्नो भवति , | 

एकीभवति न पश्चतीव्याहरेकौभवति न जिघ्रतौ-. ` 

ल्यादहरेकौभवति न रसयत इल्याङशेकीभवति न बदती- ` 
ल्ाहरेकोभवति न गृग्धतीलखाद्रेकोभवति ने मनुत 

इत्यादरेकोभवति न स्पुश तल्याहरेकौभवति न विञा- 
नातीवल्याइस्तसख हैतस्य ददयाग्र' प्रयोतते तेन प्रयो- 

तेगेष चात्मा निष्काम्रति। चचृषो वा सू बाऽनगभ्यो 

काले सोऽयम् अत्मा अबल्यम् भ्रवलभाव' न्यत्य गता समाद् दू. | 

अवतनभावनम् इव नति प्राप्रौति, अरघ तदा एते प्राणाः इन्द्रियाणि 

एनम् अत्मानम् भरभिसमायन्ति तत्समोपद्तिनिः मवन्ति। स 
च्रामा एता; तेजोमाव्राः रूपादिप्रकश्कल्रात् तेंजोवयवा समभ्या- 

ददानः संष्रमाणः दयम् एव अन्ववक्रामति लङद्गती भवति। कदा 

स दग्रमती भवति? यच्र यस्मिन् काले एष वचा्ुषः; पुरुषः पराङ्. 

पय्धावत्तंते भादिव्यातलं प्रतिपद्यते तथा सति अरूपन्ञो भवति रूपः 
न जानाति। रूपज्ञानविवज्जितोभवति तदा मुसूषः। 

एकभवति चन्लुषा । तदवस्थायां पाण्स्था; शाष्ुः-न पश्यति 

दलति। एकोभवति प्रान; पा्बंस्थाः श्रहः--न् जिघ्रति इति। 

एकोभवति रसनया, पाश्वस्थाः अडः न रसयते इति । एकोभवति 

वागिम्द्रियेण, प्साः आहः--न वदति इति । एकोमवति मनसा, 

पाण्व॑खाः श्रादुः--न मनुते इति। एकोभवति तचा, पाश्लख्ाः 

आदः--न स्ए्एति इति । एकोौभवति बुदा, पाश्वेख्ाः ब्राहुः- न 
विजानाति इति । तस्य पुनः एतस्य इदयस्य भग्र नाड़ोमुख' प्रयो- 

तते ज्यो ति;सम्पन्रं भवति, तेन प्रयतेन ज्योतिषा एष मासा निष्का- 

मति चत्तषः नेतः वा, मूईः वा, अनेवभ्यः शरोर्टृरभ्यः मवयदबेभ्यः वा 

ॐ 9 
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वा शरीरदेशेभ्यस्तसुत्क्रान्त' प्राणोऽनुत्क्रामति प्राण. 
मनृत्क्रामन्त प सव्वं प्राणा अनू त्क्रामन्ति सविज्ञानो 
भवति सविज्नानसेवान्ववक्रामति त वियाकश्मणो सम- 

न्वारभेते पृव्वप्रज्ना च । 
तयथा ठणजलायुका ठरस्यान्त गत्वाऽन्यमाक्रममा- 

क्रम्यात्मानमुपसछ्हरद्येवमेवायमात्य द शरोर निह- 

ल्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाकृम्यात्मानमुपस- 
हरति । 

तदयथा पेशस्कारः पेशसोमावासुपादायान्यन्नवतर 

कल्यागतर रूपः तनुत एवमेवायमात्म द शगौर 

उत्कामन्त' तम् चात्मानम् अनु प्राणः उत्क्रामति, उत्क्रामन्त प्राणम् 

अनु सर्ज प्राणा; वागादयः श्रतु सदेव उतृक्रामन्ति। श्रासमा सवि- 
न्न\नः खकश््रानुसारिविरषन्ञानवान् भवति। सविज्ञानम् एव अन्वव- 

क्रामति गन्तव्यम् अनुगच्छति, विद्याकश््रणो-- विदा च ज्ञान कख च 

विद्धिताविददित-- तः गच्छन्तम् आत्मानम् समन्वारभेते सम्यक् -"नु- 

गच्छतः; पूत्यप्रज्ञा च-विद्याकश्मारम्भकस्हजसंस्कारथ तमनुग «ति । 

तत् तत्र गसमनकाले ठेण्जलावुका टणजलुका ठणस्य श्रन्तम् श्रव- 

सान गत्वा अन्यम् च्राक्रमम् आश्रयम् अआराक्रम्य आशि ्रातानः' स्वम् 

उपसंहरलि-- परूत्छावयवस्यो पसंदारेणान्तयःवयवण्ानि, एवम् एव अयम् 

आनम दद" रार नित्य पाद्टिला परदिच्यःम् प्रचेतनः ममयितवा 

प्राप्य अन्धम् ब्रोक्रमम् चाःयव---साधन--“खक््वियानुसारतः 

याटगप्रलाक्षप्रालिपत्तिसाधनयुक्तः मवति तमाक्रमं साधनम् (३२६९१) 

 --भाक्रम्य यास्ित्य श्रात्सननम् उपसंहरति तच्राकभावम् ्रारभते। 

तत् तत्र देद्ान्तरारम्भ यथा पस्कारः सुषग कारः पभस; सुवर्णस्य 

मात्राम् उपादाय श्छ अन्यत् पूत्मापैचया नवतर' कल्धाणतर 
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निहत्याविद्यां गमयिवाऽन्यन्नवतर' कल्याणतर रूप 

कुरुते पितौ वा गान्धव्वं वा दैव वा प्राजापल्य॑वा ब्राह्म 
वाऽनाषां वा भूतानाम् । 

सवा अयमात्मा ब्रह्म विन्ञानमयो मनोमयः प्राण 
मयश्चक्तुश्ययः ग्रोचमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय 
अआकाथमयस्तेजोमयोऽतेजो मयः काममयोऽकाममयः को- 
धमयोऽकौधमयो घम्ममयोऽघगमयः स्व्वमयस्तयदेतदिद्- 
मयोऽदोमय इति यथाकारौ यथाचारी तथा भवति 

साधुकारी साघुभवति पापकारी पापो मवति पुण्यः 

रूप' तनुते निभिंमोते, एवम् एव श्रयम् भ्राता ददः शरौर' नित्य 
पातयित्वा भ्रविद्याम् श्रचेतन' गमयित्वा प्राप्य अन्यत् पूर्व्वाधेक्या 

नवतर' रूपः कुरुते पितैव पिल्लोकोपभोगयोम्य', गान्धन्मैः गन्धन्- 

लोको पमोगयोग्य', दैव" टेवलोकोपभोगयोग्ं, प्राजापत्यं प्रजापति- 

लौकोपभोगयोग्ब', ब्राह्म ब्रह्मलोक1पमोगयीग्यः बा, श्रन्येषां वा 

भ्नूतानां प्राणिनां रूपः ऊुरुते। 

एवमात्मनो विद्याकम्ानुसारिण्णे गतिसुलिख्य तस्य निखिल- 

क्तियुक्ततयावस्थिति' विहठणोति सवेति) सवा अयम् रामा ब्रह्म 

--“तिविघ' ब्रह्ममेतत्? (१२।११) इत्यनुसारतः--व्यापिलेन ग्डद्य- 

माणः भोक्ता विज्ञानमयः बुद्धियुक्तः, मनोमयः, प्राणमयः, चन्तुग्मयः, 

खो्मयः, एधिवोमयः, श्रापोमयः, वायुमयः, चाकाशमयः, तजोमयः 

तत्तन्ात्रायुक्तः, भ्रतजो मयः--श्रन्नानोप'ह णले, काममयः, अकाम- 

मयः--निष्कामले, क्रौधमयः, अक्रोधमयः--निष्कौधले, घञ्यमयः, 

अध्ममयः--अ्रधर्निरतते, सव्वमयः। यत् यस्मात् सब्छमयः तत् 

तस्मात् इदग््मयः श्रदोमयः इति एतत् सिद्धयति । प्रल्यच्वाप्रत्यक्तसमस्त- 

विषययुक्लत्मस्य । यथाकारो यथाचारो तथा स भवति, साघुकारो 
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पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन अथो खल्वाद्ुः 

काममय एवाय पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्- 

क्रतुर्भवति यत्कतुभवति तत् क्य कुरुते यत् कण्डे 
कुर्ते तदभिसम्पद्यते 

तदेष श्लोको भवति--तदेव सक्तः सह काम्मसोति 

लिङ्ग मनो यव निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कम्यगस्तस्य 
यत् किश्चेह करोत्यव' तस्प्राल्लोकात् पुनरेत्यस््े लोकाय 
कमय इति नु कामयमानोऽधाकामयमानो योऽकामो 

निष्काम आप्तकाम आआत्यकामो न तस्य प्राणा उकत्करामन्ति 

ब्रह्मो ब सन् ब्रह्माप्येति ¦ 

साघुः भवति, पापकारो पापः भवति, पुष्यन कर्मणा पुश्यः भवति, 

पापेन कर्मणा पापः। अयभमेवाथंः संक्षेपेण मतान्तरोक्तचोच्यते--अ्रथ 
खलु अपरे शराहहः-अ्रय' पुरुषः काममयः इति स पुरुषः यथाकामः 

भवति तत्क्रतुः ताहगध्यवसाखवान् भवति, यत्क्रतुः याहगध्यवसायवान् 

भवति तत् कश्य कुरुते, यत् कन्य कुर्ते स तत् अभिसम्पद्यते तत्- 

फलवान् भवलि । 

तत् तस्मिन् अर्यएष श्रोको भवति। शरस्य परेतस्य यत्र मनः 

निषक्तं असक्तियुकतं, सक्तः सन् प्रासक्तियुक्तः सन् तत् एव कर्णा सद 

एति प्राप्रोति। कथमिदं ज्नाबते मनो निङ्गम्- निदधति अवग- 

म्यते येन तत् लङ्ग, मानसप्रहत्तिरेव तदहभेयति, तथाहि भागवते-- 
सग्णव मनुष्टश्य पूत्वरपखि भसति । 

भविप्यतयर भद्रः ते तथेव न भविष्यतः ॥ (४।२९।६६) इति । 

अत माध्यन्दिनोयप्राटे “तदेव सत् तत् सद कञ््रीलिःः दइति। 

अस्यायं ्रासतयनुसारतो मनएव तद्ुपतां प्राप्रोतौति ज्ञेयः (११२) , 
दह यरतूुकञ्च रयः करोति तख कञ्मणः भरन्तम् भ्रवसान' प्राप्य तमात् 
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तदेष श्चोको भवति--यदा सव्वं प्रमुच्यन्ते कामा 

येऽस्य हदि श्िताः। श्रथ मर्यतो भवत्यत ब्रह्म 

समश्रुत इति। वद्यथाडिनिल्वेयनौ बल्मौक्षे खता 
प्रयस्ता शयो तेवमेवेद छ शरीर शेते। अथायमशरौरो- 

ऽगतः प्राणो ब्रह्मेव तेजएव सोऽह' भगवते सहख' ददा- 
मौति होवाच जनको वेदेः । 

लोकात् भोगमूभेः अस्मै लोकाय कमभूमय कमे कर्सम्परादनार्धम् 

एति । उक्तश्च महाभारते वनपव्वैणि, 

द्र यत् क्रियते कष्य तत् परत्रोपभुञ्यते । 

काभृमिरियः' जद्मन् फलक्षमिरसपी मता॥ (२६०।१५)। 

विनियोमोऽस्य सकामवेदि कानुष्टानेष्िति दगैयति- षति नु कामय- 

मानः --युनराहत्तपधोनः--गति' लभत इति शेषः । भथ अनन्तरम् 
अकामयमानः--पुनराहत्तातोतः-- यां गति" लभते सोत इति शेषः । 

यः भ्रकामः-ब्रह्मयोग' विना श्रन्यकामनापरिशुन्यः, सुतरां निष्कामः 

--निगेताः कामाः यतः, न हि कामशुन्यो जोवोभवितुमरहति काम- 

मयत्वात्तस्य, भरत उच्ते--भ्राप्तकामः अाप्तः प्राठः स्वाभिलपितन्रद्य- 

सूपः कामः कामनाविषयो येन, एवमपि सतो ब्रह्मणोऽन्यत् 

कामान्तःपातणव तस्य, न--भरातलकामः--भात्मनः पुनरामतवं ब्रह्मेव, 

सुतरां ब्रह्मकामत्वे तस्यालमकामल्वभेव । एवग्भूतः यः न तस्य प्राणः ` 
उतक्रामन्ति लोकलो कान्तरलाभाय, किन्ति ब्रह्मा एव सन् ब्रह्मभूतः 
ब्रह्म अप्येति ब्रह्मणोऽभिब्रभावेन खिति' करोति। षडेव स ब्रह्मणि 
तिष्ठति देहान्तेऽपि । 

तत् तस्मिन् र्थे एष क्ञोकः भवति। श्रस्य हदि ये कामाः 

शरिताः सर्वव ते यदा प्रसुचखन्ते विशोयन्ते, भथ तदा मन्तः भखरतः 

“सुक्षः मवति । भत्र भ्रस्मिन् जोवने एव ब्रह्म समश्रुते प्रतिपद्यत 

ब्रह्मसम्पश्नो भवति। तत् तत्र दृष्टान्तः- यथा भहिनिषठ यनो सर्प- 
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तदेतं चोका भवन्ति--अगाः पन्था विततः पुराणो 
मा स्प्रष्टोऽनुवित्तो मयेव । तेन धौरा अपियन्ति ब्रह्म- 
विदः खगं लोकमित अद्धा विमुक्ताः ॥ 

तस्मिच्छक्रसुत नौलमादहुः पिङ्गल हरित लोहि- 
तच्च । एष पन्या ब्रह्मणा हानुवित्तः तेनेति ब्रह्मवित् 

पुग्यक्तत् तेजसश्च ॥ 

निर्म्रोकः प्रत्यस्ता प्रतिक्तिप्ता तदाकारेण भासमाना शयौत वर्तेत, 

श्वम् एव इद्" ्रारोर' शेते दम्तते। यद्येव कथ' तदाप्यस्य चेष्टा 
दश्यते तताद-- त्रय श्रयम् अगरोर' शरोराभिमानशृन्यः अगतः मुक्तः, 

ब्रह्म एव अस्य प्राणः, ब्रह्म एव श्रस्य तेजः । ब्रह्मप्रेरणयेव तस्य सव्वे- 

विधा चेष्टा भवति, न पुनर्देेन्दरियप्रेरण्या। श्रतणएवास्मिन् ब्राह्मणे 

“प्राणस्य प्राणएसुत्तश्त्तुषशक्ञुः'" दतयादिना (४।१५) श्रौपनिषद विद्याया 

म्ल न्यस्तम् । “्त्रस्यात्रम्» इति माध्वन्दिनियपाटोऽस्य न्युनतां 

परिहरति यधा “ग्रामनि तिष्ठन् इन्याःदनान्तमराद्विनाद्यने। 

जमको वेदेह विदेद्ाध्िपतिः पुनः भह सोऽह जनकः भगवः 

सहस्र" ददामि दति। 

तत् तत्र एते स्चोकाः मवन्ति ।- अण. सच्छः, विततः विस्तरः, 

पुराणः चिरन्तनः पन्थाः मां खृष्टः-तेन पथा निव्यसम्बह्ोऽदमिति 

मयानुभरूतः। न केवनलमनुभ्रूत, किन्तु मया स्वयमेव श्रनुविन्तः लेब्ध- 

साचात्तत्सम्पर्कोयन्नानः, नेषा केवला ममानुभूतिः किन्तद्ि--तेन 
पथा धोराः ब्रह्मविदः विसुक्ताः सन्तः ऊहाः परःरपातादृह्म् इतः 

सगे लोकः ब्रह्मलोकम् अपियन्ति ्रपिगष्छन्ति । 

तद्धिन् पथि भ्रादित्यसम्पर्कात् कवल शुक्त, कैवल' नोल, केवल 
पपि्नल', केवल' इरित, केवल' लोहितः च ( ११।२१,) माडः खस्* 

दभेनानुलारात्। एष पन्या; ब्रह्मणा बाद्ययेन ब्रद्मयोगसम्पन्नेन-- ड 
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अन्धतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो भूव इव तमो य उ विद्याया रताः ॥ 

अनन्दा नाम तेलोका अनेन तमसाऽऽहताः। 

तास्ते प्रे्याभिगच्छन्य विदययाधसोऽवुधा जनाः ॥ 

आत्मान चेदिजानौयादयमस्मौ ति पुरुषः । 

किमिच्छन् कस्य कामाय शरौरमनु संज्वरेत् ॥ 

यस्यानुवित्तः प्रतिवुद् आत्मा 

ऽस्मिन् सन्देद्धो गहने प्रविष्टः । 

स विश्वक्तत् स हि सर्व्वस्य कत्ता 
तस्य लोकः सतु लोकणएव॥ 

रे तिश्छे--श्रनुविन्तः लब्धसाक्तात्तत्सम्परकोयन्नानः ।! ब्रह्मवित् ब्रह्मन्न; 

पुण्यक्रत् (१०.२१) तपोनिरतः, तेजसः च- तेजो ब्रद्मोत्यस्यो पासकः-- 

तेन पथा एति संहति" प्राप्रोति । 

अन्ध'तम इत्यादि व्याख्यातम् ( १।१ )। 

पअविद्ंखः अज्ञाः, रलुधाः वोघरदिताः चात्मन्नानशृन्याः ये जनाः 

ठ प्रय श्रसेन तमसा ब्राहताः अनन्दा नाम अआनन्द्रह्िताः इति 

विश्रुताः ये लकाः सन्ति तान् अभिगच्छन्ति । 

श्रय पुरुषः भस्मिष्ति (२।२) चेत् आत्मानः विजानोयात् किम् 

इष्ठन् अभिलषन् कस्य कामाय प्रयोजनाय शरौोरम् अनु संज्वरेत् 

तत्सन्तापैन सन्तापौ भवेत् ? 

यस्य ब्रह्मन्नस्य अस्मिम् सन्दे सन्देहविषये मने विषमे प्रविष्टः 

आत्मा अनुवित्तः लब्धसात्ताजन्नानः प्रतिबुदः; जागरितः, तस्य ब्रह्मन्नस्य 

-स शाला विश्ठक्तत्-“अनेन जोवेनाकमनाः (१२।९) इति निखिल. 

नामरूपव्याकरण्डेतुतया, स हि सव्वेस्य कर्ती--भनमैवदधीनतायाम- 
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इडेव सन्तोऽथ विद्मस्तदयं न चेदषेदिमंश्तौ विनष्टिः । 
य एतदिदुरखतास्ते भवन्धेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 

वरह, ६।४।१-१४ । 

२९ 1 यदा बे पुरुषोऽस्मराज्लोकात् प्रति स वायु 

मागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य ख' 
तेन उद्व आकमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तव 
विजिहोते यथा लम्बरस्य ख' तेन स उष आकमते स 
चन्द्रमसमागच्छति तद्धे स तत विजिहौते यधा दृन्दुभेः 
खन्तेन स अद्ध आकमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिम 
तस्मिन् वसति शाण्वतौः समाः। ह, ७।१०।१। 

्ुब्ध साम्यात् ; लोकः; उतृक्रष्ट गतिस्थानं तस्य भात्मनः । कथम् १ सं 

तु स्वय लोकः एव-चिन्मयत्वात् लोकस्य । 

इह जोवने एष सन्तः वथ' तत् ब्रह्म विद्यः विजानौमः, नचेत् 

विद्मः भ्रवेदिः भअन्नानो स्याम्। किन्तेन स्यात् ? महतो बिनरिः 

छतिः। कौवा लाभः क्षतिं? एतत् ब्रह्म ये विदुः ते भ्र. 

सक्ता; भवन्ति, अ्रथ इतरे ्रन्नानिनः दुःखम् एव श्रपियन्ति प्राप्नुवन्ति । 

२८ । दशमस्य षट््ति'शवचनसंघे प्राक्तानामुपासकानां गतिमाषद् 

यदेति । यदा पुरुषः उपासकः श्रमात् लोकात् प्रति, -स वायुम् 

प्रगच्छति, स वायुः तस्मे रथचक्रस्य ख' यथा तथा विजिहोते खालमा- 

वयवान् विगमयति अवकाशः टदाति। तेन भ्रवकाशन सद्र 

श्राक्रमते भारोदति। स ्रादित्यम् भ्रागच्छति स भादित्यः त्र 

तस्मे यथा लम्बरस्य वादित्रविद्चषस्य खः तथा विजिष्ोते अवकाश 

ददाति। तेन भ्राकाश्रेन स ऊद अ्राक्रमते। स चन्द्रमस भ्रागच्छति। 

स चन्द्रमाः तत्र तक्म यथा दुन्दुभेः खः तधा विजिहोते प्रवकाश् 
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२० । भनादानन्तं कलिलस्य मध्ये ` 
विष्वस्य सष्टारममेकरूपम् । 

विप्रवरक' परिषैश्टितार 
ज्नात्वा देव मुच्यते सर्व्वपागैः ॥ 

भावयाद्यमनौडास्य भावाभावकर' शिवम् । 
कलासग॑कर' देव" ये विदुस्ते जहस्नुम् ॥ 

रवे, ५।१३।१४ । 
२१ । यद् चग्मवदाकाश् वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 

तदादेवमविन्नाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 

प्रवे, ६।२० । 

ददाति! तेन भवकागेन स ऊषु" भ्राक्रमते। सशोकम् हिमः 
हिमवल्नितः लोकम् भागच्छति। तस्मिन् शाश्वतीः समाः नित्यकाश 
वसति । 

२०। भगवजन्नानेन सुक्िमाद् भमायेति। कलिलस्य संसार- 
गहनस्य मध्ये भनादानन्तम् भाद्यन्तविरद्धितं विश्वस्य खष्टारम्, भमेक- 

खूप विविधभाषेन प्रकाशमान, षिण्वस्य एकं परिषेशटितार' शेवं न्नाता 

सम्पा; मुच्यते। 

भावग्राह्य भावेन सनुरागीप वि्च्ान्तःकग्णेन वा ग्राह्यम्, अमो 
डाख्यम् भरश्ररोराख्य' निरवयव, मावाभावकर' भावच्ध भभावं च 
करोतोति भावाभावकरः त स्थितिसंहारकारण', शिव मङ्गममथः, 
कलानां प्रा्यादोनां षोडशानां सगेकर' सन्जैकं देव' ये विदुः, तै तनुः 
शरोर सखरूपावस्थानवितघ्रकगोम् भभिमानासमिकां ज; परिव्यञयुः । 

२१। भाकागो हि ब्रह्मलिङ्गम् । त' यदिन तङ्काषेम ष्यह्नभ्ति 

जनाः किन्तहिं स्युलावरणरूपेण, तदा न भवेत् स॒ तस्य दुःखापहर. 
॥ > । ~ 
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 शायेत्याष यटेति। यदा मानवाः भाक चमगवत् वैष्टयि्यन्ति 

तदा देवम् भविक्नाय दुःखस्य अन्तः विनाशः भविष्यति कि्मितिेषः। 

मवष्यतोति शिर्डलनेनोच्चायम्। “एष भाकाण मानन्द्ःः इति 

स्यम् । प्रगापरासगकत्रयानिद्भिनपवमका समन्तात् काशत भ्रानन्द्- 

तयेति ्राकःग आनन्दः । 
#, 

1, नैः 

गतिर डिद्धिा। पनरादत्न्यपुनरावरनौच। शरपृनरातत्तनसाधिका गतिरंध। पनिषत्- 

सिद्धाः सस मुख्या, तामेव विसरतः प्रदश्यान्धा पनवदिकानुहानपराणां तदामीन्तमानामुचखर 

त विनिदत्तनाय) अपुनरावततनौ गरटिरपि दविधा, मगवदेब्रद्यसुमागक्या, मगवन्दन्धुागः 

रुपा च। केचित् भरउत्सम्भ्ःरमपि न भहसन्यन्तं । ते पुनमामखूपादिकः भदकर' सथ्य 

परिदाय मकछातीतव्रह्मणि न केवलसविभरीन स्थितिः किन्तर्हि स्तेयमेव प्रघ्त्ति। यव यष 

तादश्रौ गतिक८ नभ्य तत तच प्राप्यमापकादिसख्यन्पदप्रनात् स्वर्वेदयन्नव न तकचित्रनन्यावयनम- 

1 दभौपौ गौयत इति व्रसमव्रधारयासः। त्यादि हाद (१२) नासक्पादिसमुक्रो जोव: परात्पर 

शपमुधाति' “व वा इ तन् परम" ब्रह्मवद ब्रह्यव भवतिः इति कथनात् मुक्तस परमपुरुष- ~ल 

प्राः तजुङ्गनेन च ततुच्व्धता न हि तस्य विन्तीप' साघयतः। वदसि चैत्, समुद्र नदानामम्न- 

गगनमव दृटान्ततसोपन्यस्त, तन च तासां स्वतन्वा म्तत्वविलौोपः, सयदि मुनेष्वभिपता न स्मम् 

टखानेदहानिस्व्र्देत अवाचत, भम्र द समूद, अद्यान् नदोला तव प्रे २" "ॐ 

मेवे भवतिः नतु विनाश्रः ¦ अपां स्य श्ब्रूण तं तदापि स्वात् । वद्द्युपाचिघीया- 

टासैत् यऽसानेकतानोरायमस्यव तरोधानममृत्। यंदि स्वकरोप्रि नदनस्वलःभस्मिम', वदा 

मकानां जी ~तन्ानामापि सुोऽवश्वः खौकत्तव्यः। तप सल भीचृल' तद्पस्छतैव तिष्नि। 

व्यत भवति" इत्य क्ताद्य्रसं भाक्ता भोग्वप्र रितारच्च मत्वासव्वः प्रक्र जि ब्रह्मवत्" 

१२।१२,) इव्यव विनियम ऽतफए्ष द्धि दव्पप्ररिद्दः। “नाव्य कुनेऽप्रद्पिषवति" इति जीततम्तस्य 

खकद्वत् प्यः दूयत, सुतरां याोरीनाविभक्ततशा श्थिवग्य भरौरक्चेऽप्यशरीरन्त' युक 

भवति (११२८६१द्य्/ ¦ तयोदश (१३) यक्षः तत् पुमर्य सिद्धान्तस्य ददृतामापादयनि। 

अट्ग्याद्िधमफ परब्रह्मणि प्रतिष्टालाभात् भवग्यस्यामयप्रासषिः ; यदि तदवस्थायां सखादष्पापि 

भदपखन्धिगस्य मयमुपतिषटन । उज्निरष्रा दशयति परदाय प्रतिष्टालामे न पुनम क्तस्यापलश्च : 

कदतत्स्य बा व्ललोपौ भवति। अष्टाविंशे (९८) यच निष्कामानां गतिरक्ता तत्र म कैषकः 
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व्रह्मभूतख' किन्तहदि शरीरत्वे ऽप्यशयीरलमभिसामगन्यतयोपव्छ ब्रह्मप्ररशयेव तेषां प्राण. | 

चेष्टादि गिोयतेऽतुससामथाच्च ) सम्यगेक्योऽपि दकशत्छादेगतिनुप्तवं खये गुतिरैव कष. 

केणोक्राम् (५त८प्र) । तासां विषयान्तरसम्बन्धशन्यानमां भगवत्खरूपरसंसम्भरौगएव तातृपच्धम् । तत्. 

सम्मीगकाकै तस्मिन् विद्यमान निखिल' दोषमलविरद्ित' प्रतिभाति। एकादशे (१९) तदैव 

म्प्ट मुपलभ्यते । विन्नानभिरुरप्याह ( १।२।४२ ) “मुपुप्युतक्रान्यो रबस्यौरपि भर्थात् जौ वाङ्तेदै- 

नेव ब्रह्मन्नेयसिलव्यथेः। कृतः ? व्यपरैशात्-तदाप्यन्यौन्यभावशक्तणस्य मेदस्य युत्येव व्यपरश्या- 

दिल; । यथा तस्मिप्रव व्रह्दारण्योयप्रकरयी सुषुप्तयधिकारे (तद्यथा प्रियया स्तिया सम्परिष्वक्षी 

न वाद्य किशन वेद् नान्तरम्, एवसेवाय' परुषः प्राज्न नात्मना सम्परिष्वक्तौ न वाद्य किञ्चन वेद् 

ग्दान्हरम्' इति) छत्क्रन्ययिकारं च तद्यथाऽनः सुखुमाद्ितमुत् सञ्जदयायारवमेवायः शारीर 

आत्मा प्राङ्नर दामा वार्त्मतमन्द्यार' इति । भनयीर्वाक्यथीः सुपप्तादुलक्रान्तौ च जौवन्रदह्मणीः 

सट रूपभेद उच्यत द्ति। श्रव चतक्रान्तिशब्टो जौवस्य दंद्न्यागम्नाचपरतया मौच्ादौनानपि 

याङ्क;। मद्धावस्धायामपि निरश्नन, परम" साम्यसूपेतिः दति युतौ माम्यानलररतम्य भेदव्यय् 

दभः । भ्ब्रह्मव सन् ब्रह्माष्ठेति' इत्य त्तवाकं (ष्वप्यथस्य मेदतन्वत्वा्च च्रद्मव सन्' दति चद्यक्तः 

टह्ाद्यभिमान इति प्राप्तगपगव्रह्मभाव इति चा्ः। अरपौनस्क्ाय विशेषणपदस्यैव गौ यतीचिल्या- 

दिति। प्रलयावस्थायाच्च ्यत् प्रयन्त्रभिविशन्ति इत्यादि युती कौषरवङ्गयीोरिव प्रवेटवयप्रवषटी- 

मद्र ऽवगरस दति | 

“नन्वे वरप सुषुप्रावैकौमावः तुरौये चर ब्रह्मचिन्म्ात्रावरेषौ साण्डुक्धादिसकलगरुतयन्तरेभ्यः 

रंतम्यतीति चत्, उदातयीत हदारण्छकवाक्ययौरविभागपरत्वस्यागव्या वक्तव्यतया तरदकंबाख्यच- 

नेतरग्रुतैरपि ततुपरत्वमेव धाश्चतै । तथाहि मुपुलीं तात्रन् स्त्ौपृरुषरयं।रिव सिषटुनोमय नच्वतौः 

स्पटदिभागामावेन कौवेश्वरयोरिमारालच्ण एकौभावः गरु्ीच्यते, संषप्नी जौतम्य मगपन्यन 

चित्ततरतिसम्बन्धतः सूद्विसागम्यव सचात्। तुरीये त॒ चित्तस्यायन्तविलयैन जौवस्प्ाप्यत्यन्त्िन्ल. 

यात् ईग्ररोपाधेश निव्यदहत्तिमतीऽपि व्यापाराभावेन प्रसुपत्लात् त्रह्मचेतन्यं च सन्पैतनिषयावभासम- 

लक्षयव्यापारस्य तुरौयाख्यमद्ाप्रलयावस्थायामप्रच्यतत्वात् न्नह्म चिन््ातावगेषतया गुतयो च्ते। 

सुषुप्ततुरौयप्रोरथमवान्तरसूकदौ शिष्यन विक्षरफौयः। तदेतत् सखयमावा््यँ व्च्यति- 

“अविभागो वचनात्" ( ४।९२।१६ ) इति सूवय।* इति। 

यदिदसुक्त' तत् भगवत् गहपायागतिरन्तमू तम् । भगवद चरयधसम्नीगक्पावा गतेरेबोपः 

निषदि वाषलेनोपवयनम् । परापरप्रक्लिक' पर ब्रह्म विषः वरह्मव्युच्यते) अपरया यदा 

छ्य विभक्ता सती परा परस्िन् तिति तदा सखदपरससम्भीग उपजायते) न षोवनपरा विसु 
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किन्तद्धि पराय षिद्धमागश्ला (१।५) खेच्छयंद भीग्यसगोप्रा्ापयितय्या च ¦ अपररा पुनभग- 

देसच्यम् । सअध्याससधिदेव्च सनयजैव सस्यासकमभृ तम्) ततदचिज्लष्य व) प्राना विहिता। 

तत्तजय एनोपासनायाः फलम् । स हि प रथितारननाष्त्य खिडगमुयपासना ततूफशद्च) 

सुतरां षिद्यामातरे पराननोऽगुक्णं सेऽपि सन्व तदहुविदभव सन्धः श्यम् । समयथिष्यायक्ती 

मतिसाघमसेलेव ग्राद्या। वद्धाामस्यां गनेगतिप्रदभेगमेब तात्परयम् । परथमे (१) तावत् गते- 

र्णमुपन्यसमति। भआतश्चान पररात्मश्वानपरिप्ट गतेरत्ह््टायाः कारणम् । स हि भूविषु 

पराद्मदर्म' विना वेष्वपराधस्य तिरोधानः तच्जयय् सममव । सुतरां पर्दव सन्भादौ साध- 

नीयम् भम श्लु वक्ष्य कथः प्ररामदम्ने सङ मरतः सम्बन्धरष्णे पुरान् प्रयासः 

सशय सिदे कः पुम मान् न परिष्रति तदुपाथर्। यदात्तौपायीौपेययोश्रमम्दसरी म् 

म्यात् परिष्ारीो मवेदपरिष्टाशचएव, भन्धयेकेमान्यस्य व्यवधानात् लघव व्याहन्येत । 

मर,वदेश्र्यक्पेणापरः प्रकतिसदयीनाऽमपायिनीति तश्िन् तया जौत्रस्य मष्यन्धौ म व्यव. 

धायकः किनरद्धिं भगवन्यादद्धवि्तत्स्य तुः) `सीऽदरूनै मय्भाम् कामात् मड त्रष्णा 

विपित" 21११) इुन्याम्याः प्रपरप्रगष्टथ १) पल्ठदश (१५) चतन्ण्त। सममेवाभैः परीष्ट 

(६६) भरर्दमफसभभीगे काम वक्ति, अषामम्य तत॒सश्रोगः कुतोपि भलत्ण 

रिदा काम्य वदापानला दृश्यते} मायः कामो भरक्दिकानिरोधी, साद्रत्तं तपैरक्थतेस. 

पनित! स्व दीचछन्यं सद्न्पानुषपा प्रा.जानु न मनतरति। मवमे (ल; द्रम (१८) 

मत्यानुप्नारिन्व' सन्यामृमग्मगोडुगवन्नतं, त्न च तिणद्ऽनःकरयी सङ्स्पम्य प्रभाग - तं 

स््यव्यायत्तोक्ररणश्च। अयमौपनिष्रदः कामौ भगवदिच्छासङ्ततया मन्यः! ` स्यम् 

च कामेन स्वेच्छया पिदठलोकादिभिः सम्बन्ध एकत्र (२१ )। तत्तष्ोकचितभोग)ऽप्यस्य म॑ 

कलुषीकरण्ाय “मनमसेतान् पण्यन् ररते” (११।२२) इति सस्िन् भगवक्छन्ति>चिकवरादिप्र्यत्ती- 

करीन तस्यानन्दकपलात् ! दोवः कथ सरकलस्कविरनेम्कत्वमेदोऽच प्मे( 4 ) टण्यतं ? काम्य 

रजःसरूरत्वात्। रलीऽच क्रियाश्णल्वित्वः न तु सालिन्य, स्यम तपसा ब्रह्मचर्यपरापसारितमन- 

त्वात् । विना हि क्रिधाश्ालिलं प्रच्छद्रामां लौकानां भार्मिव्य्ति;। रजोगन्धद्यन्यतवात् भैष म् 

स्वतन््क्रियाशालित्व' तेभ्यः खय' परा्मव निखिल प्रकटयति । 

खङीधोपासमायः सामोपासनायाच्च परमात्मीपासनः न सराचात्सम्बन्धेन । ततएव ईेवलीक- 

मगष्यलोकामिरभ्याः फ़लम् । न पुमः फलदाटमिरङ््' तत् भवितमरंति, रतः "एष अन्तरा. 

दिव्य शिरिण्मयः पुष्षो दश्यत” (१७) “यएष अन्तरद्िणि पुरषो दृश्यते” (६।८) इति तंत्र तव 

पस्मेष्रगाधिष्ठानसुच्यते) अत्रापि कामानुखारतः &वलोकान् मनुष्यलोकम् दाप्रःलः पाभक द्रति 
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सप्दये (१७) परीक्षम्। न हि लीकानामियक्ताःसि। अनगन्त्यीपासक्ागामतोलोकजौषन- 

सं] रनन्तमु छादृचचनया । अटादगे (१८) वित्रणोत्येतदटेव । ऊमर्धिशये (१९) विशे (२०) | 

एक्टिंग (२९१) सर्धिरादिगतिः ४ | अनातन्तिः;, व्रह्मप्राप्तिखष । रडाज्जीवीत्क्रमकालै प्रथममिंष 

भेदावलम्बा स उत्क्रमते। आादित्यमस्डलात् प्रताऽच्चिशखद्गतासु गाष्ौषु प्रविा तिष्टति 

सुतरां राच्रावपि म सदभावः ममस्तुल्धया च्िप्रगव्या. रश्जिभागेण्य सोऽखमादित्यमामच्छति। ` | 

टव विदुषां मूर्जन्यना्ौ विनि;खतानां ब्रह्मली कप्रवेशे हारमस्ि नाधिदुधां नाय्यन्तरविनिःखतानां, 

तेषां तच गतिरोधौ भवति । भ्िषः अष्टः, अकः कप्य, शुक्तपलात् खठत्तरायणवगासान्, 

तेभ्यः संवत्सर, संवह्सरात् भादिव्यम्, भादित्यात् चनद्रमस, चनद्रमसी विद्युतः प्रतिपद्यन्त इन्ध 

कम्, तत् कथ सिप्रगत्या प्रथमभैवादिव्यप्राप्निरिष्युक्तिः। ण्धमामादादिव्यमसछलाटूजं देवलोकाः; 

अथय मनुप्यलोकाः। यै पुनव्रद्मलोकः गच्छन्ति ते त्मग्डलाटद्खं प्रयान्ति। संबत्सरानन्तर' 

यौऽसाबादिलय उक्तः, स भआदिव्यसोकः, म सवाङोराचै परिवर्तते, निरन्तरज्योतिःपूणत्वात् । 

तपना तन्तिरौगव्राद्मगे--"माकमारोह सह यजन्नमानेन सूच्यं गच्छतात् परध ष्बोलन्” ( ३।७। 

१३, एति। `नास्याद्ीराचं लोकमाप्रतः*(३।११। ८) श्ति। यै प्रनरादि्यमण्डलदारात् 

प्रल्याख्यातास्तेऽविदुषः। सतस्ते धूम, धूमात् राजि, रातेः कणप क्शपच्ात् दवचिणायम- 

परमासान् ; तेभ्यः पिल्लोकः, पिटस्लोकाम् भाकाभम), सआआकाभात् चन्दमसः प्रतिपदान्ते। 

विदुष गती दिव्यान् न्प्रमखः चन्द्रमसः विद्यत ते गच्छन्ति, शव पृनरविदुषं जन््रमसएव 

निदसिः। “एतद स्वगस्य हार यथ्न्द्रमाः” शति यवात् ततौ निहसिमेद्यलो काप्रदेशात् । 

जरहालोकगमने म तत; पुनरद्रत्तिभेवति, तदन्यचातहत्तिः ) अधिरादिगसिविषयेऽश्चाचौनाम सिन्त 

आकर परोक्तः शुक्रक्षणगतिप्रदनाधङतति यीगाश्वाययस्य) रवपिटढसम्पकषीषणा अद्ोरावि- 

प्रषतय दति ब्राह्मणाज्क्नातव्यम् ¦ पञ्ाभ्िदणंनम, भरष्टंतासः, सपः, व्रह्मचय्धं मयमायाः, 

अद्मिष्धोचादिवैदिकः कख, वापीतडागारामादिकरणश्च चितीलाया गतेर्रेतुः। मप्तमे (७) तमव 

मिदि, अटमे (८) गतेदेतोख हेतु दशयति । मरद्मलोकै जौवननदायोग्छायावपयोरिय सखरुपस्थ - 

तया सितिश्रतु्धं (४)। तदन्ध्र क्षानागुरुप' तगुयड्णम् ¦ तस्याश्िग्यलेऽपि गरैरतया 

भासमानत्वम् । अ्टासिश्ं (२८)ऽस्य प्रपञ्चः । 

असराविप्रेन हाविंशस्य च (२२) ससमात् प्ररलोकतस्वपिवः प्रतिभाति षकरादौनौद्द्रियाखि 

लो वादिखानेन ग केवल" क्रियावन्ति किन्तु तदुद्खतानि। भतस्तच्छकतितया तान्धन्धच (द।४८्प्र) 

-परिग्टदीतानि, अच तु वेजोवयवतया, तेजो णक्यपरनाम । प्रयाणकाके तेषां जोदेनेक्तेमावः; 

सखित्र ब तेषां द्ितिः, भोगकाले मनोषश्पेपाभिव्यक्षिः । मनरुव भोग्यजात' पश्डन् सं रमते) 
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प्रयाता एनन्दिाकरीपूव्वप्रज्ञासमन्वितः प्रयातिः, सुतरां भोगस च तदलुकपत्वम् । यव तु काया- 

तपरयोरिव जीवत्रह्मणं)रेकच वासरोत्र मनसा भोगः, यच पुमरेकौभावमाचर पराद्मप्ररण्येव ससध. 

विधा च्टा। ये पनन सुमुचवः किनहि पाथिवभौगेष्वासक्ताः प्रजाकामा वा (११।६) तेषां यैन 

येन कमणायो यो भीग खपतिषठते तत्तत्कमौवसाने पएमससङोगसाधनकमीसश्चयाधं मनसदनु- 

ख्प रोरग्रहण करोति। पएथिवौ कसयभमिष्ठन्द्रसा भोगभूमिरिल्येवः क्मचमूतर्भोगमूमेख मेद् 

ससाध्य एथिव्याथन्द्रमस' चन्द्रमसः पएथिीं प्रतिपद्यन्ते त शव्ययमौपनिषदः सिद्धान्तः प्रथिवी 

मनुष्यलोकश्न्रमा दरवलीकः| संद्ितार्थां ब्राह्मणे च यथा सनुष्यलोकानां देवलीकानाश्रा- 

संग्टयेयलं दश्यते तथोपगिप्रद्यपि । सुतश “लोकान् तय ल्यायिनसलएवम्नवानुपरिवन्तमौ (११२०) 

इत्यघ्रत्यनी कामिति पदः प्रयागयोपवीगिनां तत्तङ्गोकानामस्ग्रय' बहूत्वमैव व्यनक्ति} (तद्म इद 

रमरौौयचरणा अभ्यासोदयन् तं रमणीयां यौभिमापद्येरन्” “भभ' भृला यैषौमषति मघम 

प्रवषेति” इत्यादि च मनुषलो कानामरंख्ट यलात् “यर्ते तदमुत्र यदफ्च तदृग्बद। रली. स 

रव्य.माप्नीति यदह नानेव पश्चति ॥* (५।५) इति प्रतिक्तामात् सव्व^पु लोकषु यतौ यती कीवी 

यत्र यत्र गच्छति तच ततर प्रव्धाङुण्पः सञ्स्सौति प्रदर्भनाय पथिव्यनृरुप' वर्म॑म" न गिजिषधे 

कापि तिचिकिनृसा वेदान्वाक्यादुपतिशते) प्रवतिः दत्यननरमिदग्रब्टः पथिवीलोकमपे्ा 

अतएव हि हदृदारण्ठके “षट: पुथिवौँ प्राप्यान्न' भवन्तिः" एति! वधगणानन्तरमपि यत् परतः 

पूव्वामुरुपतनुमह्गिः साक्तात्कारः क्रचित् कचित् घटते तत्त् मुक्तानां सेच्छेया रूपपरिगद् दति 

वेदानक्ततान्तानुूपमिति मन्तव्यम् । पर पुनराधिकारिकाणां सातच्तात्कार भगवत्साचात्कार ष 

मन्यन्ते तेरिदभवश्यम्बौकर्तव्य' यत् तेष्वपि परा्मनिरपेचपपरिग्र्टो म लातु रामपवति। 

सुक्तानाचखानन्याधिपतिलन्तु परात्मानमुद्टिश्य कवयति वैदान्वादिनः, यतौ जौवमावाणं प्राच. 

नानालिङ्कितस्थितिनं कुत्रापि तत्सम्पता। कथ तैषां कचित् साचातृकारदार्नानिति प्रगरस्योसर 

पराद्मप्ररणापेच' तदियंदपि यदुक्त पद्रदयति। अविभक्ततयावग्थितानं तयवाद्मन्छादिर्मावानु- 

भव इति विग्रेषः | “तत् पररषौऽमानवः” ( २१२. ) उरत्यषा दद्युततनुम्ठात् रुपव्तया, “पुसषी 

सागसः” इष्यषा पुनररपवच्वाया लिङ्गम् । अषुनातन' ताड्तप्रवाहेण प्रतिच्छपिप्रतिफलमः 

मूदटररटेशे रदस्यसिदमुदाटयति मुक्तानां वेद्युतदपपरियद्रस्य । परस्थितानामेवमेव लौकलीकान्तर 

भेसण' सिद्ध मवति। 

पतरं ष्णादिकः परिष्टठाय यद्यपि मौच्चनिरता ब्रह्मण्येव मनौ भितेशितवन्तः, तथापि मैव 

मन्तव्यम् यत् संह्तासमयी सिततत्तरषणानि यथावत् पैदानते परिगहौतानि, यतौ लज पुनरेतानि 

भित्रा्ासन्। चतु (२४ ) लीकचयकलयसाधनमुक्तम्। पुण मनुषदलोकः, अभरि्ठोवा- 
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दिना पिदलोकः, विद्यया दैवलीकौ जेतव्यः। दश्यते वेदान्ते पुचस्य वेदषटपिवम् । पैदविसारश्य 

गिच्छदी माभूदिति ठंदानिकसमये पुवाकाद्धा। पिवाऽपरिसमाप्रख पुत्रंण समापनेन मनप्य- 

लौकजयः सिद्धयति! प्रयातुः पितुः पुव ् व्ि्टाः प्राशः पुधिव्यादिभ्यत्त्िन् पुनः प्रवेशकाले 

दवशक्तिसम्पन्रास' प्रविशन्ति, सथभूतानि च तमवन्ि, नापरषां दुःखः किनि पुः सेपी 

भवति तस्येति मनुष!लोकजयः। प्रञ्चविंशे (२५) यक्नसाघनेष्यस्िसौ कजयोक्तिः संह्ितासिङ्ग 

पड़ तिमतिक्रामति। रएमन्यवापि। भाकर विदावह्ञयाच्च यद्यदुक्त तेनेव शिष्टस्य विगेष्याद््यान' 

भवतील्यल' पर्नवितेन। 

जीवाममवन्गं जौवख ( ७।१२ ) प्ठम्तीचनपंसकत' नात्रगत किन्तदि टदष्गतसमिति घदक्त 

तदं हान्रितानामा मनां पंलादिभेद' वारवनि न पुमगणगतवेषरग्यम्। ततत् सद्र पुनरेकाव्मलवे 

तिरी पत्ते । कभौभिदद्य रुपादिपु वऽसौ मेद उपतिरते स पुनरि नि्यप्र्यचः। दुजाती. 

यानां सदाचारदेष्टयी चवंभौयानामनषूपल' तथैव श॑शीयानामसदाचारेदर्ातीयानां टैवङ्गी- 

मव्व' सनौऽनृखुप' तादक् परिवर्न' दशयति ! जनकाले यद्ग. गेरादती री भूमावाविरेति तेषां 

सतिः क्रियगे तैरन्येषां नवनदमौगीऽपि प्र्त्त एव । "वरष् तदमुचर" इति ग्रौत- 

न्धा दषं परचापि तिनियोगः। 

दूति गतिवल्लाकादशोऽध्यायः । 



 दादश्रोऽप्यायः। 
तत्वह । 

१। प्वेतुकतुर्हारुणेय सास तह पितोवाच प्वेत- 

कैतो वस ब्रह्मचय्यै न वे सोम्याऽश्मत्कुलौ नोऽनुनृच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतोति । 

0 0 0 0 

स इ हाद्शवष उपेय चतुव्विश्चतिवषः सव्वान् 

वेदानधौल्य महामना अनुचानमानौ स्तञ्च एयाय तह 
पितोवाच प्वेतकेतो यन्नु सोम्द महामना अनृचान- 
मानौ स्तब्ोऽस्यत तमादेशमप्राच्यः । 

वक्नोभिरेकादशभियंयदुक्ञ' तत्सब्धमस्यां वल्यां सूतेगेकेन सम्ब 
तच्चमुहावयतोतस्नैनाध्यायेन समन्वयपरिसमासिः। मूलादेकस्मात् 

सम्स्योद्धवः। उद्मुलान पुनन खतन्वसत्ता। पथापि स्तन्तलःप 

सर््वस्तानि परिग्श्रन्ते। परिग्रहणमिद भ्रान्तिविनुभ्भित' "तत् 

वक्तु शक्यते । तथा सति सर्नबख्छिदएव प्रसज्यत । श्रस्मिम् विषये 

कोवा वेदान्तस्य सिद्ान्तः षल्लयामध्यां तदाक्येरेव विपदगविष्यति। 

भतः प्रथममेव तदक्तुमारभत भ्राख्यायिकापदटेशेन । 

१। एतिद्ध भरुणेरपत्यभ् भारुशेयः श्वेतकेतुः भ्रास वभूव । 

तं पुनः पिता अरुणिः उवाच-हे खतकेतो ब्रह्मच" वस। डे 

सोम्य, भस्मतङ्कलोनः भ्र्माक' कुले समुतपन्रः भनुनुच्य भनधोत्य 

वरह्मवस्ुः--त्राद्मणानाम् बन्भून् व्यपदिशति न खय' ब्राह्मणहसः--श्व 

भवति इति । 

स पुनः हादश्वषैः तहइयस्कः सन् उपैत्य गुरुकुले यावत् चतु - 

शतिवषेः बभूव तावत् सञ्छान् वेदान् भरधोत्य मदहामनाः-मइत् 
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येनाश्रुतं खत' भवलयमत' मतमविन्नात विन्नात- 

मिति कथ नु भगवः स आदेशो मवतीति। 
यथा सोम्ये केन सत् पिण्डेन सव्व खरमय' विन्नात 

स्यात् वाचारम्भण' विकारो नामधेय शत्तिकैव्येव सल्यम् । 

गस्मोर' मनः अस्य दति गाग्मोय्येशण ताटशमातमान' दशंयमानः- 

अनूचानमानो अष्ययनाभिमानचुक्घः स्तव्घः अविनोतः एयाय ष्टम् 

श्रागतवान्। तं खेतकेतु' हि पिता उवाच--हे श्वेतकेतो, हे सोम्य, 

यत् नु इद' महामना अनूचानमानो स्तब्धः रसि, उत श्रपितम् 

आरेणम् भ्राचायम् श्रप्राच्यः पृष्टवान् असि; 

येन भ्रादेशेन अश्रुत" खत, श्रमत'--श्रतकिंत' मत'--तकिंतम्, 
अन्नातः भ्रातः मवति? इति। ्तकेतुराह- डे भगवः भगवन्, 

कथनुस भ्रटृशः भवति? दति। 

पिताह--हे सोम्य, यधा एकंन सत्पिष्डेन कारणेन सव्यै' सग्मयं 

खदिकारजात' कायः विन्नात' स्यात् ; एवं स श्रादेणो भवतौति 

परेणान्वयः । तत्र हेतुः-वाचारश्भण-वाचा श्रारभ्यते उल्याप्यते 

(८।१४) उपादानादुह्ुयते यत् तत् नामधेयः नाम रुप्रणाभिव्यक्र 

घटश्रावादि-- विकारः काय्यम् ; सृत्तिका इति एव नामधेव' सत्यः 

- सन्भृलकम् श्रवान्तरकारण विकारजानव्यापिल्वात् । “नामरूपे 

मत्यम्? (८।१४) इत्युक्तत्वात्, ^ते यदन्तरा तद्रह्म” (२।१९) इति च 

ब्रह्मणि तयोः सख्ात् कारययांणवान्तरकारण्णानि च नानदतानि तत्- 

सत्तया तैषां सत्तावत्वात्, कायकारण्योरनन्यत्वा्च ( २।१।१४ ) । 

चरश्रावाद्याकाराः मानवकल्मनासम्भूता अतएव तेऽरता इति न 

वतत शक्यते, प्रकतौ तेषामसस्वे तदनुक्घतिरेव कुतः स्यात् । जगति 

विविधनामरूपसच्िवेशो यथा साक्तात्परमःकनोड.यते, मानवक्षते 

तस्मिन् तथैव ततुप्ररणायाः सास्नाज्यम् । घटशरावादि नामधेयः 

वाचाऽऽरभ्यत इति कथमुक्रमिति जिन्नासायां--वाक्सामान्यतया घट- 

७९. 
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यथा सोमस्येक्षेन लोहमणिना सव्वं लोहमयं विन्नात ` 
 सखयाद्ाचारसभण' विकारो नामधेय' लोहमित्येव सत्यम् । 

वथा सोम्यकेन नखनिक्लन्तमेन सव्मै कार््णायस 

विन्नात स्यादाचारम्भश' विकारो नामक्षेय क्ष्णायस- 

मित्येव सत्यम् एव सोम्य स मदेगोभवतीति। 
न वे नून भगवन्तस्एतदबेदिषुयदयतदवैदिष्यन् 

कथ मे नावक्षात्रिति भगवास्त्वेवमेतद्रवौलत्िति तथा 

सोमेति होवाच टा, ६।८।१।१-७ । 

शरावाद्ाकारा नामधेयानि मानमे तिष्ठन्ति, तरएवोपादानयोगेन 

वद्धिः सव्रिवेण्यन्त इत्युत्तरम् । खत्तिकाददिर्यादयवान्तरकारगान्यु- 

पादानसंन्नकानि नामरूपतया परे ब्रह्मणि तिष्टन्ति, तान्येव जोत्रानि 

तेन प्रत्यवभासितानि वेचित्रयमातन्वन्ति। तदहेचितरपानुसरणेनावान्तर- 

कारणानां घटशरावादिरूपैणोद्धावनः जोन नामरूपग्रोः सत्यात् 

सत्यमेव । खय खतिरेय सिडान्तमनिम' प्रतिपादयिष्यति किमिद' 

नाम रूपञ्च यद्रह्मणि ख्ष्टादौ तिष्ठति। सव्वानुभुवोऽनुमवो यमी 

जो वदद वाचोपनभ्यमानस्तद्योगीन ते वद्धिः प्रकटोभवतः। 

डे सोम्य, यथा एकेन लोदमफिना सुवणंपिण्डन--“लोद्ोऽस्तो 
शस्त्रके लोहे जोङ्गके सत्यैतेजसे' “सन्धं स्यात् तेजसं लौहम्" इति 

स्वणेरजतादिवाचकलया सुवणं कछष्णायसस्य पधादुन्ेदात्- सव्यै 
लोहमयः सुवणविकारज!त' काथ' विन्नात' स्यात्। समानमन्यत् । 

हे सोम्य, यथा एकन नखनिकन्तनेन--तद्पलक्तितेन क्ष्णायस- 

पिर्डेन वारणेन-- सव्वं मर्गापरम' कष्खायसविकारजात'ः कां 

विन्नात स्यात्, समानमन्यत् । हे सौम्य, एव' स श्रादेशः उपरेणः 

भवति इति । 

ष्वेतक्रतुराषह--नवे ननः ते भगवन्तः-मम भ्राचाश्ाः-एतत् 



२। तषां खल्वेषां मृतानां बी्येव वौजानि भव~ ` 0) 

न्याण्डज' जौवजमुद्वि्लमिति। ` | 

सय देवतेवत हन्ताहमिमासिखो देवता अनेन ` 
जौषेनात्मनाऽनुप्रविश्च नामरूपे व्याकरवागौति । 

सासा विव्रत' विद्ठतमेकेकां करवाणोति सयं देवते- 

अवेदिषुः) यदि डि रएतत् ते अवेदिष्यन् कथ'भे मद्य न वच्यन् 

षरति। भगवान् त्रम् एव' दृ्टान्तानुरूपेण एतत् व्रवोतु इति । पिता 
उकाच-हे सोम्य, तधा रसतु दइति। 

२। तेजोऽबन्नानां तयार खश्िप्रदशेनानन्तर' ( ८।९ ) जौव- 

सम्बन्धप्रदनाय तोये व वौजानि प्राणनामादह तेषामिति। तेषां 

प्रसिडानां गतिप्रकरणे निर्िं्टानाम् एषां प्रल्यक्ताणां भूतानां प्राणिनां 

तेजोऽवन्नवत् जोणि एव वोजानि भवन्ति--ण्डज', जोवजम्, उड़ि- 

ञ्जम् षति। पच्यादयः भ्रण्डात्, प्रवादय जीवात्, दक्तादयः उद्धिदः 

स्थावरात् । वोजानोलयुक्तेमांात्मयमिद' यत् पत्तयादिषु सल्टैषु वौज- 

कोषोविद्यते। ततोतृपत्तिप्रकारसाम्येऽपि वददिःप्रकाशकालेऽण्डरूपेण 

जोवरूपेण भूमेद रूपेण चाविभेवन्ति ते, ततस्तेषां तत्तच्जत्वम् । 
साद्य देवता सदाख्या रचत पथालोचयत, हन्त--वाक्यारग्भे 

--भ्रहम्--^तदात्मानमवेदह' ब्रह्मास्मोतिः-्रनेन जवेन भवना 

स्वात्मस्येन दमाः सेजोऽवब्ररूपाः तिखः देवताः कश्च--अनुप्रविभ्य 
नामरूप व्याकरवाणि विस्पषटटमाकरवाणि। तेजोऽबन्नानां तदा शच्धि- 

तयासौत् खितिः, सृतरां तेभ्यो नामरूपाभिव्यक्तिर्जीविचेतन्येन सष 
प्रविष्टया परात्मदेवतया वदति यतिः स्वालमनोऽविक्रियलात् विक्रिया- 

घौनपरापरासमशक्तियोगात्। तेजोऽबनव्ररूपा शमपरा, जोव: परा । 

परापरातममशक्तिरिति न्या तत्प्रक्षतितवा प्रसिहा। 

तासां वेजोऽवनब्ररेवतानाम् एकंकां विहत' जिहत ^“एककां 
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६रट८ वैदान्तसमन्वयः । [ र्थ ५। 

मास्तिखो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामद्ूपे 
व्याकरोत् । 

तासां चितं विव्रतमेकेकमकरोथा नु खलु सोमेा- 

तास्िखो दैवताख्िदचिषदे कंका भवति तन्म विजानौ- 
होति । १--४। 

यदग्नेरोहितं रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्रं तदर्पा 

देवतां हिधा हिधा विभल्य पुमरेकक' भाग द्विधा दधा कला 

तदधितरभागयो निंक्तिष्य विहत्करणम्?- इति नियमस्तु काल्यनिकः 

कुज कुत्रचित् केषाच्िदुदधतानामाधिक्यदणेन)त्-- करवाणि दति मा 

शय" टेवता अनेन जौषैन भरावमना दमाः तिखः टेवताः--कश्च-- 

श्रनुप्रविश्य व्याकरोत् विस्यष्टोकतवतो | 

तासाम् एककं देवतां विष्ठत' तिहठत' सा अकरोत्। रहं सोम्य, 

यथानु खलु इमाः तिखः टेवताः एकंका चित् चित् भवति तत् 

मे-- निगदतो मम--विजानोदि विस्पष्टमवधारय। चिहत्करणः 

खतिसिद न तु पञ्चोकरणमतणएवाष्ट॒विन्नानभित्तुः-- “यत्त प <त- 

भूतेभ्यो ब्रह्माण्डादिरुष्टिरिति प्रलपनमाधुनिकानां तदप्रामा!णकम् । 

मदाभूतभ्योऽपश्चोक्लतेभ्यएव तदुत्पत्तिसम्भवात् अ.तिसत्यभावा~ति 

ध्येयम् । यापि तैः प्श्चोकरणे व्यवसा कलिता श्रदवैएकस्य भूतस्य 

अपरा च सप्रमागेभूतचतुष्टयस्येत्येवः मिलित मिलित पञ्चीक्तत 

भवतोति साप्यप्रामाणिकी व्यभिचरिता च सुवर्ण्णटौ तेजसे ठलादौ 

च पार्थिवै एथिवोजलादोनामितरमूतापे्याऽऽधिक्यदगेनादिति दिक् 

(२।४।२०) ।* दति । 

श्रमे; यत् रोहित' लोहितः रूपः तत् तेजसः रूप, यत् शक्त 

रूप' तत् भपां रूपम्, यत् कछष्णं रूप" तत् भन्नरस्य रूपम् । रुपेरेवा- 

ग्मेरम्नित्वं, तस्य रूपस्य चाभिव्यक्तिस्तेजोऽबनरात्, सुतराम्-भगनः 
9 



ष्य म।] तत्ववष्म । ६२९. 

यत् क्ष्णं तदन्नस्यापागादम्नेरग्नित्वं वाचारम्भण विकारो 

नामधेय वबौि रूपाणौल्यव सत्यम् । 

अग्नितल'--तेजोऽवन्रादिभ्यः खतन्त्रास्तिलम्-्रपागात् ्रपगतम् । 

वाचा आरभ्यते अग्निरिति नामधेय यत् तत् विकारः काय" त्रोशि 

रूपाणि लोहितादोनि दत्य व भ्रभिव्यत्तं रूप' सत्य' सश्मलकम् । तेजः 

प्र्तिषु लोहितादिक' रूप विद्यत, तस्य स्रिषेशविगरेषोऽग्निरित्या- 

ख्यायते । एतदाख्यान' यदपि न मिष्या तथापिरूप' विनातस्य 

सामान्यवागाकारेण विद्यमरानताऽऽसोत् ; रूपयो गादेवाग्निरिति विभे- 

षाख्या । “ग्रजामेकां लोदहितशल्क्तष्णाम्”” ( ८।१५ ) ; “्टेवाम्म- 

शक्ति स्वगुरोनिगूढाम्? (१२।११) ; “खाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च” 

(६।११) श्रत्यादि (२।१।२०) खुतत्वात् ““तदेक्षतः इत्यत्र न्ञानक्रिया 

^"तन्तेजोऽखजतः” ( ८।९ ) इत्यत बलक्रिया । कथम् ^“तदाकानः 

स्यमकुरुतःः (८।६) दति ? भातशक्तिप्रकाशात् ष्टे: । तेजो हि वल- 

क्रियेत्याघुनिकानामप्यत्र सम््तिरस्ति। तेजस भ्रापः, अद्योऽतरं त्रोहि- 

यवादोति वचनं प्रत्यन्नमूलकम् । सव्वैतेषाऽजाया लोहितशक्तल्लष्णायःाः 

प्रक्तेरभिव्यक्तिः ; सन्मलकमिन्युक्तिम्तु तच्छक्तितया ) ुष्टिप्रक्रमे कुचा- 

प्याकाशः कुत्रापि प्राणः कुत्रापि तेजः कुश्राप्यश्च द्रत्यनियतक्रमदशेनात् 

“क्र मस्यानियतल्वात्” (५७२) इति यदुक्ल' तच्रानियतत्वे कि वोज 

तश्िम्तनोयम् । “भाकाशो वै नाम नामरूपयोनिव्वैहिताः (२।१९) 
इत्यत्र नोरूपत्वादृद्यण भाकाशत्वं निर्दिष्टः तस्यैव जगद्दिधायिन्धास्त- 

च्छलः, सुतरां तस्याः प्रथमाभिव्य्त्र द्मणोऽविभक्लतस्चनाय “श्रात्मन 
्राकाशः?” (८1४) इत्युक्तिः, “श्ाकाशाहायुः*” इत्यत्र प्राणस्य ^^एतस््ा- 

ज्नायतेप्राणो मनः (८।३ ) द्रत्याखनुरूपस्य । एवमुदुतक्रियाशक्त : 
तेजः" ; ततोऽप्युदतलव” भग्भः-- तेज सोऽबुदवनस्य पूव्येरूपम् । भाशु- 

निका भ्रप्येव गतेन्तेजसम्तजसो रश्मिताड्तादोनां क्रमोद्धदः 

वयन्ति । 



६३० षदाम्तसमन्बयः। [एष्यम् 

 यदादिव्यस्य रोहित रूप तेजसस्तद्रूप यच्छक्र 

तदपां यत् क्ष्ण तदन्नस्यापागादारिल्ादादिलयत्वं वाचा- 

रश्म विकारो नामधेयं वौणि रूपागौव्येव सल्यम् । 
यच्चन्द्रमसो रोहित रूपः तजमस्तद्रुप यच्छुक्रं 

तदपां यत् क्ष्ण तदृन्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रत्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेय बोणि रूपाणीत्येव स्यम् । 
 यद्वियुतो रोहित रूष तेजसस्तद्रूपं यच्छक्र तदपां 

यत् क्ष्ण तदघ्रस्यापागादियातोविदुत्वं वाचारम्भग 

विकारो नामधेय तौणिरूपा णौल्येव सत्यम् । 

एतद्धस्म बे तदिदास आहः पृव्वं महाशाला महा- 

ओोचियान नोऽद्य कश्चनाश्ुतममतमविक्ञातसुदाहरिष्य- 

तौति दयेभ्यो विदाञ्चक्रः । 

यद् रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तदहिदा- 

यदादित्यस्येत्यादि समानम् । 

यज्चन्दरमस इत्याद समानम् । 

यद्िद्यत इत्यादि समानम् । | 

तत् एतत्- एकस्मिन् विन्नाते सव्वं चिन्नात' भवतौति वचन*- 

विदांसः विदितवन्तः पूर्वव प्राचोनाः महाशाना; महा्रोतियाः भादः 

स्म किल--श्रदय इदानीं नः अरस्माक' कुले कञ्चन श्रश्तम् भ्रमतम् 

अविन्नातः न उदाहरिष्यति-एकस्िम् विन्नाते सव्यैविन्नञानात्- 

इति। कश्मेवमुक्षवन्तः १ हि यस्मात् एभ्यः टष्टान्तेम्यः-एकविन्ना- 

नेन सब्यैविन्नान'--विदां चक्रः न्नातवन्तः । 
कतिपयेभ्यो दृष्टान्तेभ्यः कथ' सन्म खर्.त' मत विन्नातमभूदिति 

दगेयति-- रोदितम् इव भभूत् इति यत् तत् तैजसः रूपम् इति तत् 



चक्रुः यदु शुक्रमिवाभूदिल्पा रूपमिति तदिदाश्चक्र 
यदुक्तष्णमिवाभूदिलन्नस्य रूपसिति तदिदाश्चक्र्; । 

यह विन्नातमेवाभूदिल्येताषामेव देवताना समास 
दति तदिदाञ्चक्रयथा नु खलु सोमे्ममास्तिसखो देवताः 
पुरुष प्राप्य चिहत् चिद्ठदेकेका भवति वतन्प्रे विजानी- 
स्मति। १--७ | 

अन्नमशित चधा विधौयते तस्य यः खविष्टो धातु- 

स्तत् पुरौघ' भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽगिष्ट- 
सतन्प्रनः । 

ते विदाच्चक्रुः ; शक्तम् इव भ्रभरूत् इति यत् तत् श्रां रूपम् षति तै 

विदाच्चक्रः, छष्णम् इव भ्रभूत् दरति यत् तत् श्रन्नस्य रूपम् इति तै 

विदाश्चक्रः। 

यत् पुनः ्रविन्ञातम् एव भ्रभूत् इति तत् एतासाम् एव देवतानां 

तेज।ऽबन्रानां समासः समुदायः इति ते विदां चक्रः। ईह सोम्य 

यथानु खलु दमाः तिखः देवताः; पुरुषः प्राप्य एकंका चित् चित् 

भवति, तत् मे मम-गदतः--विजानोदहि विस्मष्टमवधारय। 

अरशित' भुक्तम् अन्न अधा विधोयते। तस्य श्रत्रस्य यः सखविष्ठः 

स्थुलतमः धातुः वस्त चरंशः, तत् पुरपः भवति, यो मध्यमः धातुः तत् 

मांस' भवति, यः भणिष्ठः भ्रणुतमः सूच्मतमः धातुः तत् मनः भवति। 

भरत भाष्यकार भाद--““अन्नोपवितः्डात् मनसो भौतिकत्वमेव) न 

वेशेषिकतन्लोक्त' ल्तण' नित्यं निरवययञ्चेति ग्श्यते। यदपि (मनो- 

ऽस्य देवं चन्ुः' इति वच्यति तदपि न नित्यलापेक्या किन्ति स॒च्छ- 

व्यवडधितविप्रकष्टादिसव्बेन्दरियविषयष्यापकलापेच्या। यनच्वान्ये न्द्रिया- 

प्या नित्य तदप्पापरचिकमेवेति वलाम, सदेकमेवादितौयम्? 



६२२ वेदान्तसभन्वयः | [ १११ ५। 

पः पौतास्तेधा विधौयन्ते तासां यः शविष्ठ 

धातुस्तन्मृतं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितः योऽशिष्ठः स 
प्राशः । 

दरति तेः” इति। दैहिकधातूनासुपचयेनापचयेन च वाश्मनःप्राणानां 
सासर्व्योपचयापचयौ भवत इति न तेषामनित्यलं किन्बामन्यवरद्क्रिय- 
त्वमेव दगेयति । प्रयाणकानेऽप्येवभेव भवत्यथापि तै; सह जोवासनो 
गतिरुपनिषद्युक्ता । तजोऽवन्नानां सच्छतमावसधा शक्तिमातरतयाऽव- 
गन्तव्या, अतएव हि “न द्रष्ुटष्टेविपरिषूोपो विद्यतेऽविनागित्वात्” 
(भर) इत्यादुक्तम् । एवमेवहि वेशेषिकतन्चोक्त' लक्षण' समश्ञसः 
भवति। “सदेकभेवादितोयम्' इति अुतिसतु शक्धिशक्तिमतो रभेदेरव 
सिद्धयति । प्रक्षतौ स्वै ज्नानवलक्रिया विद्यते, जवै ततसंक्रमणेन 

तस्य न्नानबलयो रूपचयोऽसंक्रमणे पुनरपचय इति न कोऽपि विरोघः। 

अन्राक्मनसो बलोपचयापचयौ तदेव दशयतः । तेजोऽबन्नानां देवलो- 
के रिदमेव स्ूलम्। एवमन्यत्र । अरतेदः तच विग्रघतो विवेक्तव्यम् 
वाद्मनःप्रारर्जीवस्य कत्स्रत्वं (८।१३) ते पुनस्तस्यान्नानि तन्मय सः 
(७।११) ; मनसा पुनस्तस्य विशेषेणेकत्व्च (७।१०) सुतब तजः इदेषु 
जो वानुप्रवेशस्तत् खच्मतस गौश्च तस्यैकत्वच्च सिद्धयति। टि नननात् 
प्राक् तेषामाकन्यामनञ्च परातन्यविभारीन खितिरासौत् (८।११.१२) 

(२।५) । विमजनच्च तेषां माण्डुक्य पनिषत्क थतया  प्रक्रिययापरि- 

टादध्यावप्रपू्यवसाने व्याख्यातया वेदितव्यम् । तजर ये सब्ध्ानुभुवः 

कल्याणानुभवा उच्यन्ते तएव स्थुलसूच्छविषयाप्णासुङ्गावचितारः । 

च्रानबलामकपरानुभवमूनकत्वात्तेषां स्थुलेभ्योऽन्रादिभ्यो सच्छराणां 

मनःप्राणादोनां विभजनमन्र न तेषां हेयत्वं दर्भयति । 
भरापः पोताः तेधा विधोयन्ते। तासाम् ्रपांयः खविष्ठः धातुः 

तत् मूतं भवति, यः मध्यमः धातुः तत् लोहितः शोणितः भवति, यः 
सरणिः धातुः सप्राणः भवति) 
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तेजोऽभरित वेधा विधौयते तश्च यः सविषो घधातु- 

सदस्थियो मध्यमः स मञ्जा योऽरिष्टः सा वाक् । 

अन्नमयः हि सोमा मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 

सागिति भुय एव मा भगवान् विन्नापयत्विति तथा 

सोमाति होवाच । १-8। 

दधुः सोमा मध्यमानश्च योऽणिमा स ऊदुः ससुदौ- 
षति तत् सपिंभवति ! 

एवमेव ग्दलु सोम्याद्वस्याण्वसानस्य योऽजिमा स 

अइ : ममुदटौषति तन्मनो भवति । 

तेजः - तेलष्टतादि--भशित' बेधा विधौयते। तस्य तेजसः यः 

स्विष्टः धातुः तत् अखि भवति, यः; मध्यमः घातुः स मनज्ना-नान्तः 

पुंसि--भख्यन्तगेत््रे हः भवति, यः अणिष्ठः धातुः सा वाक् भवनि । 
हे सोम्य, भ्रन्रमय' हि मनः, भ्रापोमयः प्राणः, सैजोमयौ वाक् 

इलि। खतकेतुराह--भूयएव मामां विज्ञापयतु भगवान् इति । ईहे 

सोम्य, तथा श्रसु इति पुनः पिता उवाच । 

वस्ुन्यवरूदशक्तिरुन्म.क्ला प्र्ूतबलमाविष्करोलोति प्रत्यत्तमम्यम्, 
तद्धा, कुडवपरिमितग्वनिजाद्नारादुकम् त्तं वल ततृ्परिमितद गलक्ल- 

गुणितगुरुभारमुदषहति भूमेरूदं पाटान्तरप्रमाणम्। मानसशक्तः 
प्राणशक्तेवी क्शक्तेच प्रभूतवलमन्नादिम्य उङ्गयते कथ' तदेव दभ॑यति 
टध्रड्ति। हे सोम, मव्यमानस्य श्नः यः भरणिमास ऊदुः; ऊह 
मतः समुदोषति सम्यगुद्रच्छति, तत् सपि भवति। 

एवम् एव खलु, हे सोम्य, श्रष्यमानस्य भुज्यमानस्य अन्नस्य य, 

भणिमा--^एषोऽणएरात्ा” “स य एषोऽणिमाःः इत्यादुक्चयमु सर र्ेनो- 

इते" बलम्-- स अङ: मसुदोषति तत् मनः भवति । 
० 
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 , अपार सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स अद्ध; समु- 
दौषति स प्राणो भवति 

तेजसः सोम्याश्यमानख योऽगिमा स ऊद; समु- 
दौषति सा बाग्मवति। 

अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तजोमयीं 

वागिति भूय एव मा भगवान् विन्नापयलिति तथा 

सोम्येति होवाय । १--५। 

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माऽशौः 
काममपः पिवाऽऽपोमयः प्राणो न पिवतो विच्छेत्स्यत 

दूति। 

सह पञ्चदशाहानि नाऽऽशाध देनमुपससाद् कि 

त्रवोमि भो इत्यृचः सोमःय यज्ञुषि सामानौति स होवाच 
नवे मा प्रतिभान्ति भो इति, 

ड सोम, पोयमरानानाम् रपां यः भ्रणिमास जडः समुदीषति, 
ख प्राणः भवति, | 

ह सोम, भश्यमानस्य तेजसः तादेः य: अणिमा ब्र ऊद: ससु- 

दौषति, सा वाक् भवति। 

ड सोम, भरब्रमय हि मनः इत्यादि पृल्मवत् | 

डे सोम, य॒रुषः- पोडशकलः --जोवविशिष्टः काय्थकारणस॑घात- 

लक्षणः । प्श्चदश श्रहानि माणो; मा मुह्कु ; कामम् भः पिव । 

्रापोमयः प्राणः सुतरां पवतः जनस्य प्राणः न विच्छेत्स्यते इति। 

समाधिखथा श्रन्नाशन' विनापि जोवन्तोति पश्यन् भाष्यकार ्राह-- 
“श्यानाहाराञ्च केचित् भम्रस्य सव्यामकत्वात् 1 इति। 

स ष्वेतकेतुः पुनः प्चदश भष्टामि नाशन् बुभुजे भथ वद 
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त होवाच यथा सोमा महतोऽभ्याहितद्येकोऽङ्गारः 
खदोतमावः परिशिष्टः खात्तेन ततोऽपि न ब ददेव् 
सोमा ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा सखात्तयै- 
तहिं बेदात्नानुभवस्यशान ; 

अथ से विन्नास्यसीति । स हाऽऽशाथ हेनसमुपससाद् 
तह यत् किञ्च पप्रच्छ सव्वं इ प्रतिपेदे त होवाच । 

यथा सोमा महतोऽभ्याहितसेकमङ्गार' खदोतमाचं 
परिशिष्टः त' ट गीसपसमाधाय प्राज्चलयेत् । तेन ततोऽपि 
वह दहेत् । 

नन्तर' एन" पितरम् उपससाद, भाड च--भो पितः, कि व्रषौमि 

दइति। पिनाह--हे सोम, ऋचः यजुषि सामानि इति। सश्वेत- 

केतुः पुनः उवाच-भो पितः, न मामां प्रति छगाटोनि प्रतिभान्ति) 

तं शेतकेतं पिता उवाच-हे सोम, यथा महतः अभ्याडिलस्य 

उपचितस् भ्रग्नेः खद्योतमात्रः खदोतपरिमाणः एकः अङ्गारः परि- 
शिष्टः स्वात्, तेन खदोतप्रमाणनाज्ारेख ततोऽपि एकस्मादज्गारादपि 

बहन ददेत् + णव सोमा, ते तव षोडशानां कलानां एका कला 

अतिशिष्टा स्यात्, तया एकया कलया एतहि इदानीं वेदान् न भनु- 

भवसि भ्रशान् भुक्क । 

पध भोजनानन्तर' मे मम-गदतः-विन्नास्यसि प्रतिपत् स्यसे 

इति स श्वनकेततुः पुनः भाश वुभुजे। भथ अनन्तरम् एन' पितर 

स उपससाद) त' शेतकेतु' पिता यत् किश्च पप्रच्छ पृष्टवान् सव्य 

पनः स प्रतिपेटे। त श्वेतकेतु पिता उवाच ;- 

ॐ सोम्य, यथा महतः श्रभ्याहितस्य भगनेः खदोतमातर' परिशिष्टम् 
एकम् भद्र ठरे: उपसमाधाव्र उपचित्य प्राज्चलयेत्, तैन प्रञ्चरिते- 

नेकेनाङ्गगारेण ततोऽपि एकस्मादपि बड दहेत् । 
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` एवं सोमा ते षोड़शार्नां कलानामेका कलातिगिष्टा- 
भूत् साघ्रेनोपसमाहिता प्राज्वालोत् तयेतहिं बैदाननु- 
भवस्यत्नरमय ९ ह सोमा मन भापोमयः प्राणस्तजोमयौ 

वागिति तदास्य विजिन्नाविति विजिन्नाविति। १-६। 

उदालको इासणिः प्वेतकेतु पुवमुवाच खप्रान्त' मे 

सोमा विजानीहीति यवेतत्पुरुषः खपिति नाम सता 
सोमा तदा सम्पन्नो भवति तश््मादेन खपितौत्याचल्नतै 

खर पोतो भवति 

स यथा शकुनिः सुतेग प्रवद्ो दिश दिश॑ पतित्वा- 

एवं, हे सोम्य, ते तव षोडशानां कलानाम् एका कला भरतिशिष्टा 

अभूत्, सा एका कला भन्न उपसमाहिता उपचिता प्राज्वालोत् 

सुप्रज्वलितवतो, सुतरां तया शिष्टया कलया एतरहिं इदानीं वेदान् 
श्रनुभवसि। कथम् ९ हि यस्मात्, हे सोम्य, त्रमय' हि मनः, भाण- 

मयः प्राणः, तेजोमयो वाक् इति । अघः पितुः तत् उक्त म खेतरतुः 
विजन्नौ विज्ञातवान् । दिरभ्यामस्तित्रत्करणप्रकरगसमाष्यधेः 

सन्मृलकत्वप्रतिपादनाय स्व्मेस्य पुनराख्यायिकारभ्यते उहालेक 

इति। उदालकः श्वारुणिः किन पत्र श्वतकंतुम् उवाच-हे सोम, 

खप्रान्त' स्वप्रस्य स्वापस्य--स्स्वरूपतोक्तः-सुषुषेः भरन्त सरूपम् 

--^श्रन्तं स्वरूपे नारे ना? इति- मे ममगदतः--विजानोदहि 

विस्यष्टमवधःरय। यकर यस्मिन् काले एतत्पुरुषः पष परुषः जवः 

स्रपिति नाम--नामप्रसिड-- स्वापः भजतं नम, तदा, ड सोम्य, सता 

सम्पत्रा भवति, तस्मात् एन' पुरुषः स्वपिति इति जनाः आचक्षते 

बदन्ति। कथम् ? हि यस्मात् खम् श्रपि एतः सस्ररूपताम् एव 

गतः भवति। 

मनसः प्रायतादाम्ेयन सुषुधि' दधंयति-स यथा शकुनिः पत्तो 
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ऽन्यत्रायतनमलब्धू बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोमा 

तन्मनो दिश दिश प्रतिल्वाऽन्यत्रायतनमलम्पा प्राणमेवो- 

पथ्यते प्राण्वन्न हि सोमा मनदति। 

अशनापिपासे मे सोमा विजानौद्टौति य्रैतत्पुस- 
घोऽगशिशिषति नामापएव तदशितं नयन्ते तदयथा 

गोनायोःएवनायः पुरुषनाय इव्येव' तदप अआचक्ततेऽशना- 

येति तवेतच्छङ्मुत्पतित् सोमा विजानीहि नैदममुलं 

भविष्यतोति। 

सूतेण व्याधप्रहितन प्रबश्चः पाशितः दिश दिश पतित्वा भन्यच्र प्राय- 

तनम् भाख्यम् भरलब्धूा अप्राप्य पाशम् एव उप्यते, एवम् एव खलु, 

हे सोम्य, त्मनः तस्य पुरुषस्य मनः दिशः दिश' पतित्वा भन्धव 

भायतनम् भरलब्धु प्राणम् एव उपखययते। कथम् १ हि यस्मात्, हे 

सोमप, प्राणवन्धनः प्राणः एव बन्धनम् अवष्टमभकः यस्य ताटक् मनः। 

देहे यावत् प्राणस्य स्थितिस्तावत् तस्य तत्र स्थितिदथेनात् । सम्भलक- 

तात् प्राणस्य प्राणतादाक्यन सता सम्प्रव्रता। 

डे साग्य, मे मम-गदतः--भ्रणनापिपासे श्रशित् पातुम् इच्छ 

ल्ल विजानोडि दइति। यत्र यस्मिन् समये पुरुषः भशिशिषति 

नाम--भग्ितुम् इच्छति नाम--तत् तदा भापः एव अरशितम् भन्न 

नयन्ते रसरूपेण विपरिणमय्य दस्य सवैर प्रेरयन्ति, भतपएव तासां 

तन्नेतोलम् । तत् तत्र --गवादिनेढत्वे यथा गोनायः गोपालः, भग्व- 

नायः श्रखपालः, पुरुषनायः राजा सेनापतिव्वीा इति, एवं तत् तव- 

अव्रनेनोते श्रशनायाः इति--विसञ्जनोयलोपेन भशनायेति-भपः 

भा चत्तते वदन्ति । तत्र--वमनत्रस्य देहगतते- एतत् शुङ्ग शुकः 

तोचणाप्र;ः शया इति ख्यातः -देहोपचितिखाधकमांसाङ्रः--उत्- 
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लस्य क्र मूख स्वादन्यवोन्नादेवमेष खलु सोमान्नेन 

शङ्गेनापो मृलमनििष्छा्ठिः सोमा शुद्धेन तैजोमुलमन्विच्छ 

ेजसा सोमा शङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सग्भृलाः सोमेयमाः 
सव्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 

अथ यवे ततपुरुषः पिपासति नाम सैजएव तत् 

परीत नयते तदयथा मोनायोऽप्वनायः पुरुषनाय त्येव 

तत्तेज भाचष्ट उदमेाति तवेतदेव शुङ्गमुत्पतितर शोमा 

विज्ञानोहि भेदममूल' भविष्यतोति। 

पतितम् उद्धत' मवति । ह सोमा विजानोहि न दृद" शङ्गोतूपतनम् 
भमूल- निष्यल मूलदहोन' भविष्यति इति । 

श्रस्यक्र मूल स्यारित्याक्ताङगनिहत्तये पिता खयमाह--अन्रात् 

अन्यत्र तस्य शङ्कस्य क्र मूलः स्यात् । एवमेव एवम्प्रकारेगेव, ड सम 

श्रत्रेन शुङ्गेन तदुभय विवेकेन रपः मूुल' तत्कारणम् अन्विच्छ पतिः 

पदस्य । ह्धिः शङ्खन तदुभयविषेकेन, हे सोम, तेजः मृ तत्. 

कारणम् भन्विच्छ । तेजसा शङ्गन तदुभयविवेकेन, इ सःन, सत् 

मूल' तत् कारणम् अन्विच्छ । ड सोम्य, इमाः सव्यः प्रजाः समलाः 

मत्कारणाः, सदायतनाः तदाखयाः, सतप्रतिष्ठाः सत्पय्यवसानाः । | 

श्रध यतर यस्मिन् समये एतत्पररुषः एष पुरुषः जोव; पिपासति 

नाम, तत् तदा तेजः शरौरोष्णा पौत' पानोय' नयते-खुलपरि णामः 

मूजखेदाकारेण बदहिनिखत्य मध्यमपरिणाम' शोणित" समये प्रर 

यति। तत् तज्र--गवादिनेटल्-यया गोनायः, भश्नायः, एरुष- 

नायः इति, एव' तत् तच्र- पानोयनेटलवे- तेजः उदन्येति--उदकः 

नयतोति-उदन्यम् इति--विभक्तिलोपम्कान्दसोऽचि गुणाभावश्च ; 

नयनव्यापारे पूरयितव्यलस्यावण्यम्भावित्वादुद कशब्दस्योदादेशः ( पा, 

६।२।५८ )। तत्र-एवं शोणितस्व समग्रदेहव्यापितवे-एतत् एव 



१८१1 . तच्ववह्यी । ` : अ ९३२ | 

तख क्त मूलपस्यादन्यवाहमोऽद्धिः सोमा शरङ्गेन तेजो ध 

मूलमज्विच्छ तेजसा सोमा शुष्गन समग््लमन्विच्छ 

सन्मूलाः सोमेमाः सव्वाः प्रजाः सदायतनाः सतप्रतिष्टा 

यथानु खलु सोमेमासिखो देवताः पुरुष प्राप्य विहठ- 

बिषदेकेका भवति तदुक्त पुरस्तादेव भव्यस्य सोमा पुस- 

षख प्रयतो वाद्यनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण जसि 

तेजः परस्यां देवतायाम् 

सय एषोऽशिमा एतदात्मामिद ध सव्व तत् सत्य 
स आत्मा तत्वमसि पवेतकैतो इति भूयएव मा भगवान् 

विन्ञापयलिति तथा सोमाति होवाच । १--७ । 

शुङ्गम् उतूप्रतिल-- शोणितेन चयापनयात्। हे सोम, विजानोदि 
न इदम् भ्रमूल भविष्यति इति । 

श्रह्वयः श्रन्धत्र तस्य क्र मूलः स्यात्? दहे सोम्य, द्धिः शङ्गन 

उभय विवेकेन इत्यादि पूव्मैवत् । हे सोम्य, यथानु खलु इमाः तिखः 
देवताः पुरुष जोव ' प्राप्य एकं का चिच्ठत् चिहत् भवति तत् पुरस्तात् 

एव उक्तम् भवति । ह सोम्य, प्रयतः स्ियमाणस्य पुरुषस्य वाक् मनसि, 

सनः प्रारे, प्राणः तेजसि रेह) मग्ि, तजः परस्यां देवतायां सदाख्यायां 

सम्पद्यते उपसंद्ियते। “शरोर आतमा प्राक्नेनामनान्ारूढसुत्सल्नंद्- 

याति यत्रैतदुरहच्छासो भवति” (५९) इतयुक्ञलवात् परेणालिङ्गितस्य 

ङो वस्य तेजोऽनुप्रविष्टल्ात् नासौ खवातन्तेपणात्र स्णहयोतः। भतएव दि 

गतिव्ञयां रश्मपवलम्बनेनो त्क्रमण' वणिंतम् । 

खय रष सदटाख्यः--भमुपलभ्यमानल्रात्--भणिमा । दइद' सन्मे 

जगत् रेतदावम्--एष सदाख्यः अणिमा राला खरूपं यख 

तस्य भावः- सामानाधिकरण्येन एतत्खद्पक' सतृषखङूपकः' सम्भा 



६४० वदानसमन्बथः। (षच, 

यथा सोमा मधु मधुक्ततो निस्िष्ठम्ति नानाल्यप्रानां 

दक्तागा रसान् समवषशारमेकता रस गमयन्ति 

ते यथा तव न विबैकं लभन्त ऽमुष्याह व्रत्तसख् रसो- 

{स्मौ लेवमेव खलु सोमेयमाः सव्वाः प्रजाः सति सम्पय 

न विदुः सति सम्पद्यामह इति। 

खम्। तत् सदाख्यं कारण सत्य नित्यविद्मान स भामा- 

सत्चन्तर्यामो । न केवलमिद' जगत् ततस्वरूपक' तदधोनसक्ताक 

किन्तदिं--हे वेतकेतो, त्वं जोवः तत्-रएेतदामेव्रन सत्- 
ससि। श््रनेन जोषैनातमना” इति प्रतिन्नानात् तस्य तच्छक्तितव 

तच्छक्गितेनाजलमपि। तादातयमत्र मेदानहंतात्। ^सोऽहम- 

स्मोति? श्र" जोवः (८।११), “अहः ब्रह्मास्मो ति(८।१२) रह" ब्रद्रोति 

वेदान्तप्रतिपत्तिः। सोऽहमस्मि (२।२) त्यत्र तच्छब्द न परमपुरुषः 

प्रकरणेऽस्िंसु सत्- सत्यरूपं ब्रह्म--भरंगब्देन जोव: अस्मिन् पुन- 

स्तत्प्रतिनिधिः वंगब्द; परामृश्यते खरूपैक्यप्रदण्ंनाय। णवं सव्पैत्र। 
ष्वेतकेतुराह भूयएव मा मां भगवान् विन्नापयतुदूति। पिता-- 

हे सोम तथा ्रसतुद्ति। 

सन्ध सता सम्पन्रमपि कथ' न तज॒न्नायते तदुपपादयति त्रिविध- 

दृष्टान्तसुखेन यथेति । ह सोम, मधुक्षतः मधुकराः मधु निस्ि- 

न्ति निष्यादयन्ति। नानाव्ययानाम्--भअरत्ययः अतिगमनम् एक- 

स्यान्यतो भिन्नतया गुणादिभिरतिक्रमण- नाना भरल्ययानां विषिध्- 

जातोयानां ठक्ताणां रसान् समवहार-णमुल--समाद्रत्य रसम् 
एकत गमयन्ति प्रापयन्ति मधुत्रन। 

तै रसा; यथा तत--विविधरसशम्मलनेलखयमधुनि-भअ्मुष्य दक्षस्य 

रसः प्रसि दति विवैक' पायेक्यवोधः न लभन्ते, एवम् एव, हे सोमर, 
दमाः सन्या; प्रजाः सति सम््द्य- सुषौ मरणे लये वा--एकौभूय 
सति सम्प्रयामहे एकौभवामः इति न विदुः न जानन्ति। 



त इह व्यौघ्रोषासिणहोवाहकोवा वराहो वा 
कोटोवा प्रतङ्गोवाद्ध्भोवा मशको बा यद्यङ्ञबन्ति 

तटा भवन्ति| 

सय एषोऽगिमेतदात्मामिदयः सन्तं तत् सत्वं स 
यात्मा तत्वमसि वेतकैत दति भूख एव मा भगवान् 
चिन्नापयल्विति तथा सोसाति होवाच | १--\ 1 

इमाः सोस्य नदः परसतात् एच्यः खन्टन्े पश्चात् 
एनीच्यस्ताः समुद्रात् समृद्ररेवापियन्ति समुद्रएव भवन्ति 

ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्छौयमहमश्मौति । 

एवमेव खलु सोभामाः सब्मः प्रजाः सत भ्रागमा न 
विदुः सत आगच्छामहदरति तं इहव्याप्रोवा सिशहो 

व्याघ्रः वा, सिंहः वा, हकः; बर, वराद; वा, कोटः वा, पतङ्गः वा, 

दशः वा, मशकः वा, ते इह--सत्तायाएकफौभवनावस्थायां--यत् यत् 

भवन्ति, तत्-सुषुष्याद्ः- आरा आमस भवन्ति- मनोभावानुरूपः 

तत्तदपेण परिणामात् । | 

सय एषद्रव्यादि समानम्| 

हे सोम, इमाः नदः पुरस्तात् पूञ्छां दिशं प्रति प्रायः प्रागद्चनाः 

स्यन्दन्ते खवन्ति, परात् प्रतोचीं दिश प्रति प्रतोच्यः प्रत्यगञ्चना, 
स्यन्दन्त। ताः नयः समुद्रात् ससुद्रोयितवाष्पराशिः भेघाकारेण 

परिणतः पव्ैतादौ वंति, ततो नदयाकारेण समुद्रोयाः--भरापः-- 

समुद्रम् एव ब्रपियन्ति, समुद्रः एष भवन्ति। ताः नद्यः यथा तत्र 

समुद्रे द्वयम् श्रम् अस्मि इयम् अहम् श्रस्मिइतिन विदुः। 

एवम् एव खलु, ₹ सम्य, इमाः स्वः प्रजाः सतः भ्रागम्य सतः 

भागच्छामदहेदतिन विदुः तेडह इत्यादि पुत्वैवत्। ` 

=. 



६8२  बैदान्तसमन्वथः। [ ११७ च+ 

बाहको वाव्रराहोवाकौटोवाप्रतङ्णोवा दो वा 
मशको वा चदाद् भवन्ति तदा भवन्ति! 

स य एष्ोऽणिमैतदात्मामिद' सव्य तत् सत्य् स 
आत्मा तत्तमसि वेतकेतो इति भूयएव मा भगवान् 
विन्नापयलिति तथा सोमेति होवाच । 

अस्य सोमा महतो व्रस्य यो मूलेऽभ्याहन्याञ्जौवन् 

खबैटो मध्ये ऽभ्याइन्याव्जौ वन् सखवैरोऽयेऽभ्याहन्याच्नीवन् 

स्रवेत् स॒ एष सोवेनात्मनानुप्रभूतः पेपौयमानो मोद्- 
मानसिष्टठति । 

अद्य यदेकां शाखां जोवो जहाल्यय सा शुष्यति 

दितीयां जहाल्थ सा शुष्यति दतौयां जहालयथ सा 

शुष्यति सव्वं जहाति सव्वं: शुष्यल्येवमेव व्वलु सोमा 

विद्णोति होवाच । 

सय एष इत्यादि पूव्यवत् । 

ड सोम्य, श्रस्य महतः ठ्तस्य सूने यः श्रभ्याहन्यात् परण्वादिना, 

जोवन् खवेत्, यः मध्यं भभ्याहन्यात् जोवन् खवेत्, धः भ्रमरे ओोष्टेगे 

अभ्याहन्यात् जोवन् खवेत्। स एष वत्तः जोवेन अत्मना अनुप्रभूतः 

अमुव्याघ्ः पेपोयमानः मूलैः रसान् भ्रतिश्येन पिबन् मोदमानः प्रफुषठः 

तिष्ठति । 

शरस्य दक्षस्य यदा एकां गाखां जोवः जद्धाति, श्रथतदासाशाखा 

शुष्यति, यदा दितौयां शाखां जद्वाति, अथ तदा सा दितोया शाखा 

शुषखति, यदा तोयां शाखां जहाति, अथ तदा ठतोया शाखा 

शुष्यति, यदा सत्यै जद्ाति सव्यैः शुष्यति। एवम् एव खलु, र 
सौम्यः विहि दइति पिता उवाच) 



र्षण! | तन्ववद्मै । ६४ 

जोवापेत' वाव किलेदं भियते न जीवो यियत इति 
स यएषोऽणिमेतदाव्मामिदश सव्वं तत् सलयर् स भाद्मा 
तच्वम॑सि भ्वेतकैतो इति भूयएव मा भगवान् विज्ञापय- 
त्विति तथा सोम्येति होवाच । १--२। 

न्यक्रोधफलमत अहरेतीद' भगव इति भिमौतिं 

भित्र भगव इति किमव पश्यसोल्यश्व इवेमाधाना 

भगव इत्यासामङ्ेकां भिनखीति भिन्ना भगव इति किमक 

पश्यसीति किञ्चन न भगव इति, 

त होवाचयं वे सोमेतमणिमान न निभा- 

इट्" सञ्यै किल जौबोपेतम् एव श्वियते, जीवः मन स्ियते। स 

य एष इत्यादि प्व्मैवत् । श्रत जोवोपैतत्वमेव प्रथयति, न सदुपे- 

तत्वमिति । “तेजः परस्यां देवतायाम्” इत्यत्र वधा प्रान्ननाकमनाऽन्वा- 

रूढत्वात् न खातन्तेपण जोवनिवचन', तथेवाच प्रान्नस्येति विन्नयम् ! 

खृथिव्यादि सव्छश्च जोवानुप्रचैशात्तदुपैत, जोवश्च तच्च परस्यां देवतायां 

तिष्टठतद्त्यौपनिषद सिद्ान्तः (३।५) ! 

पिता-श्रतः-- महतो न्यक्रोघषत्तात्-- न्यक्रौ घफलम् भ्राद्टर इति । 

पुचः-- ड भगवः मगवन्, इदम् फलम् इति । पिना-भिखि दइ्ति। 

हे भगवः भगवन्, सित्रम् इति । पिता--किम् रत पश्यसि इति। 

पुत्रः हे भगवः भगवन्, अरयः इव अरणुसदृश्यः इव इभे घानाः-- 

“तो भून्नि धानाः सक्ववः" सक्लवत् सूच्छ्मत्वात्-वटवोजानि इति । 

पिता--श्रङ्ग हे पु, भ्रासाम् एकां भिन्धि। पुत्रः-हे भगवः भग- 

वन्, भिज्रा--एका बहघाक्तताऽनुपलम्यमानतया पाघाणाघातेन-- 

ति। पिता-क्िम् भव पश्यसि इति । पतः- हे भगवः भगवन्, 

न किश्चन इति । 

त॑ पुत्र पुनः; पिता उषाच--ह सोम्य, यम् एतम् अखिमाभन न 



६४४ वेदटान्तसमन्व्यः | [ १२अ ५। 

लयस एतसय वे सोम्येषोऽिन्ल एवः मडान्यमोध- 
स्िष्टति । 

श्रत्स्व सोमेति स य एषोऽगिमेतदात्पममिद 
सव्वं तत् सत्य स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति 
भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोर्माति 

होवाच । १--३ । 

लवगमे तदद् केऽवघायाध सा प्रातस्पसौद्धा इति 
सदह तथा चकार त हौवाच वदटोषा लवणमुट्के- 

ऽवाधा अङ्ग तदाहर्ति तद्वावण्ण्य न व्षिद् यधा 

विलौनसेवाङ्् । 

अस्यान्ताटाचामति कथमिति लवमासमिति मध्यादा- 

चामति कघमिति लबण्सित्यन्तादाचामति कथमिति 

निभालयसे न पश्यसि, एवं-दृच्चगोचरत्रन-हे सोम्य, एतस्य वे 

अशिनः कायभूतः एष महान्यक्रोधः तिष्टति । 

हे सोम्य, खरइत्खख -““सत एवाणिरः स्थलं नामरूपादिभत् कायं 
जगदुत्पत्रमिति सत्यं धास्य। सय एष इत्यादि समानम्. 

अनुपलभ्यमानस्य सतः प्रकारान्तरेण भवल्युपलस्िरिति तत्र 

टृष्टान्तः--एतत् लवणम् उदके अवधाय नि्तिप्य अथ ्रनन्तर' मामां 

प्रातः उपसोदथाः उपगच्छथाः इति। स खवतकेतुः पुनः तथा चकार । 

त' श्वेतकेतुः पिता उवाच--दौषा रजन्यां लवणम् उदके श्रवाधाः 

निचिप्तवान् भ्रसि। श्रङ्ग हे पुत्र, तत् श्राहर इति। अवसख्श्य-- 

चत्तुषा कर्ण च पराङश्य---तत् लवण न विवेद विन्नःतवान् यथा, 

तथा, अङ्ग हे पुत्र, विलौनम् एव सत् । 

श्रधुनोप्रलव्धये प्रकारान्तर' दगशयति--श्रस्य विलोनलवणोदकस्य 



र्् १1] तच्चवल्लो । ६४५ 

लवगमिल्यभिप्रास्येनदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा 
चकार तच्छष्वत् सं वत्तते त होवाचाव वाव किल सत् 
सोम्य न निभालयसे ऽवेव किलेति । 

सय एषोऽगिमेतदात्मामिट' सव्व तत् सलं स 
आत्मा तत्त्वमसि प्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् 

विज्ञापयत्विति तथा सोमाति होवाच । १--३। 

यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योऽमिनद्ाचमानीय त 

ततोऽतिजने विखजेत् स यथा तव प्राडः वा उदङ. वा 

अधराङ वा प्रत्यङ् वा परष्मायौताभिनडात्त अानीतो- 

ऽभिनदात्तौ विषृष्टः । | 

अन्तात् उपरिभागात् भ्राचाम अहि इति। पिता-कथम् दति। 

पुदच्ः-- लवणम् इति । मध्यात् भ्राचाम इति । पिता-- कथम् इति ? 

पुचरः-लवणम् । घन्तात् अघोदेशात् भ्राचाम इति । पिता-कथम् 

इति। पुत्रः--लवणम् इति। एनत् लवणम् श्रभिप्रास्य परित्यज्य 

अथ भनन्तर' मा माम् उपसोदथाः उपगच्छधाः इति । तत् लवण 

पुनः तथा चकार पिचाज्नानुसारतः परित्यक्कवान्। तत् परित्यक्त 

लवण' शण्वत् निव्य' वत्तते---इतयुक्तवन्त'---त' श्वेतकेतु" पिता उवाच 
--भ्रत्र एव किल, हे सोभ्य, सत्, न निभालयसे न पश्य सि----भत्र एव 

किल इति। 

सय एष इत्यादि पूव्मैवत् । 

हे सीम्य, यथा श्रभिनदवात्त बदचत्तुषः पुरुध' गन्धारेभ्यः जनप- 

देभ्यः आनौ, त ततः पूञ्वापेच्चया ्रतिजने- अतिगताः जनाः 

यस्मात् तादटशे- जनशुन्यप्रटेओे विजेत् तस्करः । स पुरुषः यथा तच 

जनशून्यदेथे दिम्भ् मवशात् प्र्मायोत विक्रोरेत्- प्राङ् पृल्यैदिक् 

वा, उदङ् उत्तरदिक् वा, भधराड दक्षिणदिक् वा, प्रत्यक् पञ्िम- 



६४६  धदानसमन्धवः! = [प्रष। 

तस्य यथामिन्न प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिश गन्धारा 

एतां दिश बजेति स ग्रामात् साम पृच्छन् परर्डितो 

 मेधावौ गन्धारानेवोपसम्यदोतेवमेवेशचाय्धवान् पुसषोषेद् 

तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोच्य ऽथ सम्यत्ख इति । ̀  

स य एषोऽगिमैतदाव्मामिद सव्व तत् सल्य स 
आत्मा तत्वमसि वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् 
विन्ञापयल्विति तथा सोमाति होवाच | १--३ 

पुरुष सोम्योतोपतापिन' ज्ञातयः पय्यपामतै 
जानासि मां जानासि मामिति तस्य यावन्न वाङ्मनसि 

सम्पद्यते मनः प्रागे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 

तावच्जानाति । 

दिक् वा, भ्रभिनदात्तः भानोतः श्रम् श्रभिनचाक्लः विषृष्टः परित्यक्तः 

पहम् । 

तस्य पुरुषस्य-कथित् कारुणिकः- यथा भभिनहनः बन्धन 

प्रमु प्रत्ूयात्-एतां दिश गन्धाराः, एतां दिश' व्रज इति) स 

परितः भेधावो, सुतरां तत्रिदशनानुसरणेन ग्रामात् ग्राम एच्छन् 

 गन्धारम् एव उपस्म्परयेत प्राप्नुयात्, एवम् एव दृष्ट भाचायवान् 

पुरुषः वैद जानाति। कि जानाति? तस्य भआचायवतः पुरुषस्य 

तावत् एव चिर" विलम्बः यावत् न विमो च्छ -पुरुषव्यत्ययेन --विमो- 

च्यते पापबन्धनात्, रथ पापबन्धनमोचनानन्तर' सम्प्ष्छे--सतां सम्प- 

वषै इति । 

य एष इत्यादि पूव्वैवत् । 
कथ' सम्पव्छते तद्खते-हे सोम्य, उपतापिन उ्रादुपतापयुक्त 

परुष न्रातयः पुपासते- जाना खः माम् इति जानासि माम् इति। 



१ तच्छवन्लौ । ६४७ ` 

अथ यदाख बाख्यनसि सम्पथते मनः प्राश प्राण 

स्तेजसि तेजः परस्यां दैवतायामघ न जानाति 

स य एषोऽगिमेतदाद्मामिद् सव्वं तत् सद्य स 
आत्मा तत्वमसि वेतकेतो इति भूुयणएव मा भगवान् 

विन्नापयतिति तथा सोमेति होवाच । १-३। 

पुष सोमेातो हस्त हौ तमानयन्यपाहार्षोत् सेय- 
मकार्षीत् परशुमस््े तपतैति स यदि तस्य कर्तां भवति 
तच एवाखतमात्मान कुरुते सोऽन्डत्भिसन्धोऽन्तेना- 

त्मानमन्तद्धाय परशुः तप्त प्रतिण्ह्ाति स दद्यतेऽथ 

हन्यते 

तस्य उपतापयुक्तस्य यावत् न वाक् मनसि, मनः प्राणे, प्राणः तेजसि, 

तेजः परस्यां देवतायां सम्पद्यते तावत् जानाति। 

रथ अनन्तर' यदा श्रस्य वाक् मनसि, मनः प्राणे, प्राणः तेजसि 

तेजः परस्यां टेवतायां सम्मद्यतं अय तदान जानाति। 

सयरणएषदृत्यादि समानम् । 

बन्धमोक्तस्य कारणः चोरसाघदृष्टान्तेनोपपाय्यं सत्यस्य खच्मतवेन 

तदामकल्व' सब्धखय दशयति पुरुषमिति ई सौम्य, पुरुषम् उत 

इस्तग्टहोतः वहदस्तम भानयन्ति राजपुरुषाः । कथ तमेवमानयन्ति ! 

अयम् भूपाडहार्पोत् स्तेयम् भकार्षोत् । भअस्मे-चोव्यमस्वौक्ततवते--हे 

राजपुद्षीः, परश तपत--भ्रग्नो अरूण कुरुत इति । सयदित्स्य 

चोथस्य कन्त भवति, ततः चौवधाखोकारात् भ्रात्मानम् भरटृर्तम् 
असत्थसन्धं कुरुते । भनलरताभिसन्ः स अटुतैेन भमान भ्रन्तद्य 

व्छवद्ित' छत्वा तप परश ्ह्वाति स दद्यते-परृतव्यवदितहस्त- 

तललवात्, परथ तदनन्तर इन्धसे राजपुरुषैः । 



६४८ वैदाम्तसमन्वयः । [ १९ घ। 

अध यदि तस्ाकात्तां भवति ततएव सल्यमात्मान' 

कुरुते स सल्याभिसन्धः सल्येनात्मानमन्तहाय परशु तप्र 
प्रतिख्ह्ना(ति सन दद्धतेऽय मुच्यते 

स यथा तत्र ना दाच्चेतेतदात्ममिदयः सब्ब तत् 
स्य स आत्मा तत्वमसि वेतकेतो इति तद्ाख 

विजिन्नाविति बविजिन्नाबिति। 

१---३ । क्ता, ६।८।३--१६ । 

२। य आत्माऽपरहतपाप्ा विजरो विद्युति भोको- 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः स्यसङ्ल्पः सोऽन्वे- 

ष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः स सर्व्वा लोकानाप्रोति 

श्रथ यदि तस्य चौरस्य ्रकत्ता भवति, ततः सत्यवचनात् एव 

श्रामान' सत्य' सत्यसन्ध कुरुते, सत्याभिसन्धः स सव्येन-- “सत्येन 

वायुरावाति" इति वायुप्रवाद्ोद्धावकंन-अआत्मानम् अन्तस्य व्यवदितं 

क्रत्वा प्त परशु प्रतिष्छह्वाति, सन दह्यते सत्यव्यवहितदस्ततलत्वात, 

श्र मुच्यते राजपुरुषैः । भ्रन्तनिरुदातमनो देदस्य तपताङ्ग।रस्य चःन्नः- 

सश्चरहायुप्रवादगत्येन दद्धं वारयतोत्यापुनिकंरपि परोक्तालब्धम् । 

स सत्याभिसन्धः पुरुषः यथा तत्र तप्तपरश्परोत्तायां-ना द्यत 

न दग्धो भवेत्, तथा सन्तापकसंसारपरो क्षायां सत्यानुसरणशौलः । रत- 

दाक्रसिद' सर्वम् इत्यादि पञ्यैवत् । श्रस्य--पितुगेदतः- तत् सहि- 

न्नान' शखेतकेतुः विजन्नो विन्नातवान् दइति। दिरभ्यामोऽध्यायपरि 

समाध्यधंः । | 

२। अमतः प्रस्तौलाख्यायिकाच्छलेन य भ्राक्रेति। यः 

आका ्रप्रहतपाप्ा पाप्रमालिन्यरह्ितः, विजरः विगतजरः, विमल्यः 

विगतमत्युः, विशोकः विगतशौ कः, विजिघत्सः विगताशनेष््छः, भ्रपि- 

पासः श्रपानेच्छः, सत्यकामः- सत्याः भ्रवितधाः कामाः यस्य सोऽयम्, 



प्षच।] तच्चषक्षी । ९६९ 

सर्व्वा श्च कासान्यस्तमात्मानमनुक्दि विजानातीति द 

प्रजापरतिसवाच। 

तद्घोभये देवासुरा अनुवुवुधिरे ते होचहन्त तमा- 
त्मानसन्िच्छामो यमाद्मानयग्दिष्य सर्व्दाश् लोका- 

नाप्नोति सर्व्वाण्थ कामानितीन्द्रो हेव इवानामभिप्रव- 

व्राज विरोचनोऽसुरास्पां तौ हासंविदानाधैव समित्पासौी 
प्रजापतिसकाशमाजम्मतुः। - 

तौ ह हाएविभतः वर्णाणि ब्रह्मचश्मृषतुस्ती ह 
प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्वमिति तौ ₹हाचतुयं 
आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विष्टदयु+ोकते विङिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सलयसङ्ल्यः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजि- 

सत्य सङ्कक्पः-- सत्याः भ्रषितथाः सङ्कल्याः यस्य सोऽयम् (२।१८), स 

अन्वेष्टव्यः अन्वेषणोयः, स॒ विजिन्नासितव्यः विशेषेण जिज्ञासनोयः । 

पथम् ? यः: तम् मा्मानम् अनुविद्य अन्विष्य विजानाति खरसंबेदयम् 

साप्रादयति, स सव्येषन् च लोकान् सत्वान् च कामान् भाप्रोति इति 

इ-एे तिष्ये - प्रजापतिः उवाच । 

तत् प्रजाप्रतिवचनं एनः उभये देवासुराः च्रनुवुंमु धिरे दनु प्रउन्तः। 

ते टेबासुराः ऊचुः। हन्त--दाक्यारग्ध, तम् यातनम् अन्विच्छाम 

अन्विष्यामः यम् असानम् अन्विष्य सम््ान् च लोकान् ्राप्रोति, 

सत्मान् च फामान् इति। वालाम् इन्द्रः एव, भसुराणां विरोचनः 

अभिप्रवेत्राज। तौ इन्द्रविरोचनौ एनः भसंविदानौं $र्षापरिषारमकु- 

उ्माणौ एव ससिदृपाणो प्रजापतिसकाशम् भराजम्मतुः भागतवन्तौ । 

तौ दन्द्रविरोचनौ पुनः दालिंग्त' वर्षपणि त्रह्मचथम् ऊषतुः 

उपिलवन्तौ । प्रजापतिः एनः तौ उवएच--विम् इच्छन्तौ शअरघास्सम् 

उषितवन्ती। ती दनः सरतः उक्तदन्तौ- श्व त्सः इत्यादि शग 

८ 



६५९ षैटान्तसमन्बयः।  [र्ष्थम। 

च्ासितव्यः स सर्व्वारश्च लोकानाप्नोति सर्व्वारश्च कामान् 
यस्तमातव्मानमनुषिद विजानातीति भगवतो वचो बैद 
यन्ते तमिच्छन्तावबास्तमिति । 

तौ इ प्रजापतिरुवाच य एषोऽचिखि पुपो टण्वते 
एष आत्मेति होवाचेवदण्डतमभयमेतद्रह्येलथ योऽय 
भगवोऽप्प परिख्यायते यश्चायमादशं कतम एष इल्येष उ 
एवेषु सव्वेष्वेतेषु परिख्यायत इ{त होवाच । 

उदशराव आढमानमवेन्ना यदात्मनो न विजानौध- 

सतनप्रे प््रुतमिति तौ होदशरावेऽवेचा्चक्राते लौ ह प्रजा 
पतिसवाच कि पश्य इति तौ होचतुः सव्वमेटमावां 
भगव सात्मानः पश्याव भालोमभ्यच्ानखेभ्यः प्रतरूप- 

मिति। 

बतः वचः वेदयन्त शिष्टाः, अतः तम् भालानम् इच्छन्तौ अवाम्तम् 

उघितवन्तौ इति । 

तौ पुनः प्रजापतिः उवाच-अ्र्िि यः पष पुरुः दश्यत 

योगिभिः एष भ्राता ष्ति ट उवाच उक्तवान् अस्मि एतत् भ्रखतम् 

प्रभयम् एतत् ब्रह्म इति । भथ प्रजापलिवचनानन्तर' दायारूपः 

घरुष' मत्वा तौ उक्तवन्तौ-- ह ̀ भगवः भगवन्, योऽयम् श्रष्ु परि- 

ख्यायते प्रसिद्ः गोचरः भवति, यः च श्रयम् भादर्शं खच्छपदार्धे, 

कतमः एष इति । प्रजापलिरूऽाच एप उ एव एषु खच्छपदाथषु 

एतेषु सर्व्वषु खच्छासखच्छपदार्धेषु परिख्यायते इति । सव्बीलमलवज्नानो- 

होधनाय वचनमेतत् प्रजापतेः न तु आान्युत्पादनाय। 

उदशराव उदकपूणशराते भ्रात्मानम् अध्य श्राकनः यत् न 

विजानोधः तम् मे मद्यं प्रब्रूतम् इति। तौ इन्द्रविराचनौ उदशराव 



तौ ह प्रजापतिर्वा साध्वलङ्कतौ सुबसनौ परि- 
ष्कुतौ भृत्वोदशराषेऽवेक्ेथामिति तौ ह साध्वलङ्कतौ 
सुवसनौ परिष्कुतौ भूत्वोदशरावेऽषच्चाञचक्राते तौ ह 
प्रजाप्रतिरुबाच कि पश्यथ इति । 

ती होचतुययेषैदमावां भगवः साध्वलङ्कतौ सुवसनौ 
परिष्क. तौ खणएवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्गती सुवसनौ 
परिष्क, ताविव्येष आत्मेति होवाचेतदखतमभयमे तद्रह्मेति 
तौ इ शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः । 

भवेत्तां चक्राते ईकण कतवन्तौ । तौ इन्दरविरोचनौ प्रजापतिः उवाच 

किं पश्यथः इति । तौ पुनः जचतुः उक्तवन्तौ, हे भगवः भगवन्, 

सालोमभ्यः पानखेभ्यः इट सनव प्रतिरूप" प्रतिविम्बम् एव अातानः 

पश्यावः । 

तयोरनज्ञानतां पष्यश्रागन्तुकेभ्योऽलष्ाराटिभ्यस्तच्वन्नानोष्ौधनाय 

--ती पुनः प्रजापतिः उवाच--साष्वलङ्कतौ सुवसनौ सुपरिष्कुतौ भूला 

उदणराषे भ्रवे्तेधाम् भवे्तेयाधाम् इति । तौ पुनः साध्वल्कती 

सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उद शरावे अवे्ताच्चक्राते। तौ पुनः प्रजा- 

पलिः उवाच-- कि पश्यथः इति । 

तलौ पुनः ऊचतुः उक्तवन्तौ-हे भगवः भगवम्, यथा भावा 

साध्वलक्तौ सुवसनौ परिष्कुलो स्वः भवावः, ददः प्रतिरूपम् एवम् 

एव । छै भगवः मगवन्, द्रमौ प्रतिविम्बौ साध्वलष्नतौ सुवसनौ 

परिष्क,तौ इति । एणश्रासा इति पुनः उवाच प्रज्ञापतिः । एतत् 

अखतम् पभय ब्रह्म इति । भत्र “चिविघ' ब्रह्ममेतत्” इति दभेनेन 
प्रजापतेमेषावादितस्य निरखन' भवति । तौ एनः णान्सद्ृदवी प्रव- 
व्रजतु; गतवन्तौ । 



६१२. ठवैटएन्तससमन्तयः) [ र्ण ख! 

ती दान्वौच्छ प्रजापतिदषाच अनुपरलभ्यात्मानमननु- 
विद्य द्रज्ञतोयतरे एतदुपनिषदो भस्प्यिन्ति देवा बा 

असुरा वा ते पराभविष्यन्तौति स ह शान्तद्दयएव विरो- 

चनोऽसुरान् जगाम तभ्यो ईैतामुपनिषदः प्रोवाचात्म वे 
महय्य आत्मा परिचथ्थ चआत्मानमेवेह मदयत्नात्यान 

परिचरन्नमों लोकाववाप्रोतीमच्चासुखचेति। 
तश्म्रादष्यदयेदहाःद्दानमप्रहधानमयजमानमादहरासु- 

गेवसेलामुरा फा छेषोप्रनिषत् एरतसख शरोर" भिच्चया 

वसनेनालङ्कार्खेति सर्स्तत्वन्येतेन श्नुः ले।कं अष्यन्तो 
मन्यन्ते । १--५ ¦ 

 दशंनस्यास्य मत्यत्वेऽपि यथावदसत्ववधारणख्ते नेतत्तचन्नानाय 

प्रभवलि। न ती यथघावहस्त्ववधारितवन्ताविलि-- प्रजापतिः पुनः 

यन्वोच्य त्रिचाश्र उवाच स्वात्मान" निषेदयामाम--ती पुनः च्रामानम् 

ग्रनुप्रलभ्य सात्रादुप्तत्थिव्रपयम् अक्षता, भ्रननुविद्य शश्ात्सा वा अरे 

द्रष्टव्यौ मन्तव्यः दत्यादानुसःरेण च्रन्वेषणविषयम् अल्ला रन्त!) 

देवाः वा अर्राः वा यतरे अन्ये ये एतदुपनिषदः-एषा उपनिषत् 

येषां--ताटृङ्शिश्वयवन्तः भदिष्यनिः, ते पराम्विष्टन्ति पतमव' प्राप- 

वन्ति। स विरोचनः पुनः शान्तहृदय एव प्रसुरान् जगाम गतवान् 

प्राप्तवान् । तेभ्यः भ्रसुरेभ्यः एताम् उपनिषदः प्रोाचद-घ्रात्मा एव 

टे एव दृह मद्रय्यः पूजनौयः ्रात्मा रेहः परिचरः परिचरणोयः 

सेवनोयः, इद श्रासानम् एव म्रहयन् पूजयन्, भ्राप्मान' परिचरन् 

द्मः चश्रसुः च उभीनोकौ ््रोति इति। 

तस्मात् कारणात् श्रद्य ददानोम् श्रपि इद भददान' दानमकुव्बा- 
पम्, ययहधानं' खद्वारदितम्, भ्रयजमानम् घयजनखभाकं, वत दन्त 

चासुरः इति श्राह: शिष्ट; । पषा डि श्रगुराणाम् उपनिषत्- 



र्थ भ। तत्ववज्ञो । ६५३ 

अथ इन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतह्नय' ददर्थं यैव खल्वय- 
मश्द्रिच्छरोरे साध्वलङ्कते साध्वलङ्कतो भवति सुवसने 
सुवसनः परिष्कतै परिष्क,तः एवमेवायमस्पित्नस्धेऽन्धो 
भवति खमे खामः परिहकुं परिकोऽस्येव शरीरस्य 
नाशमन्वेष नश्यति नाहमत मोम्ब' पश्चामौति 

स समित्पाणिः पुनश्याय तह प्रजापतिरुवाच 

मघवन् यच्छान्तद्ृदयः प्रात्राजौः साद्' विरोचनेन किमि- 

च्तम् पुनरागम इति स होवाच यथेव खल्वय' भगवोऽ- 
स्प्िचछन्करौरे साध्वलङ्ते साध्वलद्धः.तो भवति सुवसने 
सुवसनः परिण्क्रते परिष्क्तः एवमेवायमभ्पित्रसेऽन्धो 

भवति खामे सासः परित्रकं परिषहकोऽस्येव शरीरस्य नाश- 
मन्व ष नश्यति नाहमव भोग्य प्चामौति, 

भिक्षया खजनवगणां सन्निधौ याड्वया भाद्ृतेन वसनेन अलङ्कारेण 
प्रेतस्य शरोर" संस्कान्यैन्ति इति । कथमेव कुव्वेन्ति १ एतेन हि तै 

असु लोक जष्यन्तः इति मन्यन्त । 

अथ पुनः इन्द्रः देवान् श्रप्रापय एव तेषां सत्रिधौ भ्रगत्वा एव एनत् 

भयं ददै । यथा णव भ्रय' छायापुरुषः अस्मिन् शरोरे साध्वलङ्ते | 

साध्वलङ्कतः भवति, सुवसने सुवसनः, परिष्क.ते पररिष्क,तः, एवम् एव 
श्रयम् ्रस्मिन् शरोरे श्रन्धे सति अन्धः भवति, सखरामे श्ङ्खणकादि- 

खातिखि खामः शद्काणकस््रावो, परक छिन्नहस्ते चछिन्रपादे वा 

परिकुः छन्नहस्तः छिन्नपादः वा भवति । रस्य एव शरोरस्य 

नाशम् अनु एष नश्यति । दम् इनदरः न भत्र भोग्य" फल' पश्यामि 

इति। | 

स इन्द्रः समित्पाणिः; पुनः एयाय भ्रागतवान्। तम् इन्द्रम् पुनः 



६५४ षेदाम्तसमम्बयः । [ १२अ ५। 

एवमेवैष मघवच्चिति दहोवाचेतन्तेव ते भूयोऽनुव्या- 

दख्यास्यामि वसाऽपरायि दाच्रिधशत वर्षाणीति स हाप- 

राणि दात्त वर्षाण्युवास तदे होवाच । १--३ । 
य एष खप्रे महो यमानश्चरलयेष आत्मेति इत्यारभ्य 

अशरोर' वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्प्रशत इति, 

(२।५[४६प]) । छा, ८ १०।७--१२।१ । 

प्रजापतिः उवाच--मघवन्, शान्तहृदयः सन् विरोचनेन साईं सह 

प्राव्राजीः इतः श्रगमः यत्, तत् किम् इच्छन् पुनः आगमः 

भरागतवान् अस्ि। स इन्द्रः पुनः उवाच- यथेव खल्वयम्' इत्यादि 

पूव्येवत् । 
प्रजापतिः पुनः उवाच--हे मघवन्, एवम् एव एष छायात्मा 

ति । एतम् ्रातपदाधं तुएव ते तुभ्यम् अनुव्याख्यास्यामि । श्रपराणि 

द्ाचिंशत' वाणि वस ब्रह्मचय्यम् इति। स इन्द्रः श्रपराणि दात्रिंगतः 

षषघणि उवास ब्रह्मचन्धम् । तस्मे इन्द्राय प्रजापतिः पुनः उवाच, 

शिष्टो वचनम॑घातः पून्वं व्याख्यानः (४७।४य्घ) । भ्रव द॑ विवेचम् -- 

अपहतपापत्वादिकः ब्रह्मसखरूपेरेक्यः दशयति; विन्म हि 

स्व रपेक्य' जो वब्रह्मणरविभक्ततयैकतर स्ितिन जातु सम्मवनि। अत. 

एव “विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवतिः { १०,३२५) 

इत्यक्तम् । श्रात्मा हि खरूपतः शदः, शरोरसम्पकात् तसन् प्रक्षति- 

गुणसंश्यरशो जायते, तेन च तस्य मालिन्यम्। सुखश्च दुःखच्च प्रियञ्ा- 

प्रियश्च सति प्रक्षत्युगपत्रे शरोरे न पुनस्त' जहाति । ब्रतएव शरोर. 

सम्बन्धवल्नितमात्ान' यधा गटल्लोयात् साघधकस्तयेवाज् प्रजापतेरक्ति- 

निवदा। प्रथमन्तावत् ईदस्यो पाधिमाच्रलं दर्यितु ततप्रतिविम्ब- 
दशने नियोजित शिष्वौ प्रजापतिना । भरक्तिगतपुरुषे परमामटृ्ि- 

योगिनां साघनशैलो (२।८।१६) । ताभमेवोदिश्चैव' तौ प्रचोदितौ तेन । 



एष्य ५। ] तैत्ववज्लौ । ̀  ९५५ 

देहमेव तावग्रहोष्टां न लालानम्। ततः प्रकषटवमनभूषणादिभिरल- 

हतः त' दे द्रष्ट प्रयोजिती तीं। वसनादिवत् देष्टोऽयमाच्छछादन- 
मलङ्करणं वा तस्येति तेन तयोर्बोध रष उत्पदेतेति प्रजापतेरभिप्रायः 1 

तदानोन्तनानामाचायाणामादौ सत्यग्रहणसामर्प्योद्ोधनाटैव प्रयास 

अआसोदुदु्ं पुनः साक्तादुपदेणः । अनुदुचे तदुपदेश ऊषरे दपनवत् 

विफल इति “श्रख्हधानाय म देयाः सत्यधारणाक्तमाय विद्या नोप- 

देश्येति नियमणएव तेऽनुरूतवन्तः । श्रतो विरोचनस्यान्नानावस्थायां 

भ्रानाभिमानिता न प्रजापतिना निरुडा। इन्द्रस्तु पुनः शरोरस्यान्ध- 

त्वादिक' नाशच्च पश्यन् तत्र मन्।भिनिवेशस्य निष्फलत्वं विज्ञातवान् । 

स्वप्रपुरषिऽपि वधादिश्वान्तिदशनात् तताऽपि विरतः सः। रसुप्यरुषे 

यथा विष्यस्य तघाऽयमहमस्मोत्यस्य न्नानः विनष्टः भवति। तत्र 

साक्षादाव्मन्ञानाभावात् तदवन्म्बनमनवलम्बनमेव। सुतरां तत।ऽपिं 

विरते तस्मिन् देहसम्बन्धजनित' यत् किञ्च तत् परिदाय तदतीत- 

मात्ानमेवोपदिदेश स तम्। सुक्तावविमक्लतया सिति; परान 

कि" जोवस्यायमहमस्प)ति ज्ञानविमोषणोलि प्रश्रः। तथा सत्याम- 

विनाभ्भयक्नेवोपतिष्ठतन्द्रस्येव । “्येनेद' सव्वं विजानाति तः कैन 

विजानौोयात् यिन्नातारसरे केन विजानोयात्" (१२।४) दत्यच “केन 

प्रकारान्तरेण विन्ञातार' लोके प्रकाशयेत्" इति विन्नानसिन्ुक्लतोऽर्थ 

एव॒ समोचोनः पातज्ञलभाष्येऽभिव्यद्ितव्यासामिप्रायानुसारिल्ात्। 
तथाहि (न च पुरुषप्रत्ययेन बुडिसत्वात्मना पुरुषोट्श्यते, पुरुषरएव 

प्रल्यय' खातादलम्बन' पश्यति, तथाष््ुक्तं “विन्नातारमरे केन विजा- 

मोयात्' इति” इति । अनन्यथा “यदं तन्न पश्यति पश्यन् वै तत्र पश्यति? 
( भ्रस्ण ) त्यादिषु “पश्यन्? “जिघ्रन् रसयन्" इत्यादि निववन'न 

सिद्धयति । सज्र परात्मन्येव दशनादौनां चरिताधेता मतु विषय- 
काते । भतणएव मुक्तावपि श्रयमदहमस्मि' इति न्नानस्य प्रमोषो नास्ति। 

दषटटश्ययोः संयोगः स्वरुपोपनब्ध रुपकारौ ( पात २।२२ )। रज- 

स्तभोमलराद्ित्यजन्यपुरषञ्दड्धिसारूपेाण दृश्यसख्रूपोपरष्धरनम्तरं यदा- 



६१६ ५. धेदान्तसमम्बयः । ५" “६ ५ 

 -ट। सैवेवीति होवाच यान्नवल्का उदाखन् वा 
अगेऽहमन्प्ात् स्थानादस्मि इन्त तेऽनया काल्यायन्याऽन्तं 
वारवाणोति। | 

सा होवाच मतरेयो । यन्न॒ म इयन्भगोः सव्व पृथिवी 

सखवरूपोपलव्विभेवति ( पात २।५५) तदामखरूपपरामखरूपयोरेक्य- 

वशात् यदप्रभिन्नतया खितिभंवति, न तदभिन्रता परामसखरूपसम्भोगं 

प्रतिवन्नाति चिदेकरसत्ात् विभक्ततया विषयदश्मग्रतिनिह्त्तावपि 

ड कणशक्तवादेरविलोपात् स्ात्मसन्भोगपरात्सम्भोगयोरविरःवादित्वाच्च । 

स्र कायथसाघनायादिपुरुषस्य पापददहनं (८।११) तस्मिंश परात्मप्रतिषिद- 

विषयेषु प्रहल्या पापत्वं (<।८) रजस्तमोमलरूपेणासुरभावेनेन्द्रियविका- 

रेण पापजनन' खर्पप्राप्तौ तदिनाशश्चं (<।४) त्यादेस्तत्व' यदुक्तमच 

तदेव । पापस्य मृल्युरूपतवं (८८) शक्ति रतात्। रजस्तमः स्मतं 

न तु ३ैदिकमिति न मन्तव्यम् भव्यैणि “रजस्तमो मा उपगाः" 

(८।२।१) “पुण्डदरोक' नवहार विभिरगरेभिराहतम्” ( १०।८।४२ ), 

श्वेताश्वतर “गुणां ख स्वरान् विनियोजयेद्यः' (६।१०) इत्यायुक्तत त् । 

गुणानां ततल" गोतासमन्वयमाष्य द्रष्टव्यम् । 

४। यान्नवल्कायमेत योसंवाटेनात्तत्लत' परिस्छुटतया विह्ठणोति 

वैचेयोति। मैतेयि इति सम्बोध्य यान्नवल्कय उवाच--भ्ररे रयि 

मैत्रेयि, भ्रमात् खानात् वत्तमानायाः भूमेः गारख्यात् उद्यास्यन् 
ऊहुः यास्यन् प्रव्रजिष्यन्, इन्त--अनुकम्पायाम्- अनया कात्यायन्धा 

तै अन्तः विच्छेदः करवाणि दति। षष्ठे उन्नरमेतेयोव्राह्मपि स्फुट- 

तरेयमास्यायिका, यधा | 

अघ याज्नतल्काख् दे भाय्यः बभृवतुरचेयौ च काल्यायनी च तयोदवी उद्भपादिनी बभूव 

मरीप्रद्रेव तद्धि कान्यायन्यधय ष वातप . ग भमुपापरिष्यन् ' १॥। मैवयीति होवाच वान्न- 

मन्व प्रव्रजिष्यन् वा शरऽ्मखात् खानादशि इन्त तेऽनया कालायन्धान' करवाणीति । २। | 

सा मेतेयौ पुनः उवाच--ड भगवः भगवन्, यत् यदि द्य सव्व 
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वित्तेन पूर्ण स्यात् कथ' तेनाख्तास्यामिति नेति होषाच 
यज्ञवल्क यथवोपरकरशवतां जौषितं तथेव ते जौ वित ९ 
स्यादशतत्वस्य तु नाशासि वित्तेनेति । 

सा हावाच मतयो येनाह' नाखता स्यां किमह' तेन 
कुष्य यदेव भगवान् वैद् तदेव मे ब्रूहीति । 

सं होवाच यान्ञवल्का; प्रिया वतारे नः सतौ प्रियं 
भाषस णएद्याद्म व्याख्यास्यामि ते व्याचकच्चाग्खखतु मे 
निदिध्यासस्वेति ¦ 

सहोवाचन वा अश पलयुः कामाय पतिः प्रियो भव- 
त्यात्सन्तं कामाघ पतिः प्रियो भवतिन वा अर जाया 

एथिवो वनेन पूर्ण स्यात्, कथ' कि" तेन रता खाम् इलि । यान्न- 
वल्कः उव्एर--न इति) यथा उपकररवतां घनाटिसाधनवतां 
जोवित' जोवन' स्यात् ते तव ज) वित' तथा एव स्यात्, वित्तेन ग्रखत- 
त्वस्यतुश्चाश मन् अस्ति! 

सा मतर पुनः उवाच--येन मदम् अ्नान स्याम्, रद्र न 
क्तिः कुव्थाम् ¦ यत् श्रखतत्वसाघनः भगवान् बैद तत् अद्धततसाधन' 
मै मद्यं ब्रूहि डति 

स याज्ञवस्््रः पुनः उताचव--वत सन्तापे, शरं भ्रवि नः श्रस्याक 

प्रिया सतौ प्रियः माषसे। एड ्ागच्छ, रास उपदिश । ते तुभ्य 
व्याख्यास्यामि । व्याचच्ताणस्य व्याख्यानं कुव्यैतः तु मै मम निदिष्यासख 
वाक्यानि अघतो निग्रयेन ष्यातुम् इश्छ इति। 

स याङ्वल्काः पुन; उवाच--श्ररे भवि सैनयि, पत्यः कामय 
प्रयोजनाय श्रभिलष्टत्वेय प्ियलायति यावत् नवै प्रति; प्रियः भवति 
तु किन्तु रासनः कामाद प्रयाजनाय ब्रभिलष्यतलाय प्रियत्वाय पतः 

र् 
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कामाय जाया प्रिया भवव्याद्मनस्तु कानाय जाया प्रिया 

भवति नवा अरे पुचराग्ा कामाय पुबाः प्रिया भव- 

न्यात्मनस्तु कामाय पुवाः प्रिवा भवन्ति। नवा अर 
वित्तश्य कामाय वित्तं प्रिय' मवत्याद्यनस्तु कामाय वित्तं 

प्रिय' भवति । नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय 
भवल्यात्मनस्त् कामाष ब्रह्म प्रिय भवति। न वा अ 

वस्य कामाय च्च प्रिय भवल्याव्मनस्त् कामाय त्तचं 

प्रिय भवति। नवा अरे लोकानां कामायनलोकाः 

प्रिया भवन््ात्मनस्तु कामाय लोकाः पिया भवन्ति। न 

वा अरे देवानां कामाय देवाः पिया भवन्ाव्यनस्तु 
कामाय देवाः पिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां 

कामाय भूतानि पियाणि भवन्याव्मनस्तु कामाय भृतानि 

पियाणि स्वन्ति। नवा अरे सत्वस्य कामाय सत्य पियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सव्वं विथिः भवल्यात्मा व" अरे 
द्रष्टव्य; श्रोतव्यो मन्तव्या निदिष्यासितन्यो मेतेः., त्मनो 

वा अरं दृशेनेन श्वगेन मल्या विन्नाननेदः सव्य 
विदितम् । 

प्रियः भवति। नवा अरे जायायं कामाय जायाप्रिया; नवा अर 

पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रियाः, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं; 

नवा ररे ब्रह्मणः ब्राह्मणस्य कामाय ब्रह्य प्रियः; नवा अररे क्षतस्य 

कामाय त्तत्र" प्रियः; नवा भरे लोकानां कामाय लोकाः प्रियाः; 

नवा श्रे देवानां कामाय देवाः प्रियाः; नवा अरे सन्यस्य कामाय 

सव्वे' प्रिय ; किन्तु भावनः कामाय इति स्त्र योज्यम् । ष्ठ 
नवा श्रे देवानां कमाय इत्यनन्तर 
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नवाश्ररे वेदानां कामाय रुदः प्रिया भवन्याक्नस्तु कःमाव वेदाः प्रिया भवनि 

इत्यधिकम् । सुतरां “देवास्त' परादुः” इत्यनन्तरं ^“बेदास्त' परादुः" 

दति। भावना परित्यक्तानां तेषां टेहत्वेन विद्यमानत्वेऽपि ल्रित- 

मनन्यादौ निःकतेपप्रहत्तिबन्धुवर्गणां तत्र तत्रामनः प्रियत्वमेव व्यनक्ति। 

यद्येव' किमताकतत्लसान्तात्करणाय कर्तव्यम् ।--भ्ररे अयि सैन्नेयि, 

श्राका द्रष्टव्यः दशंनविषयमापादयितव्यः, खरोतव्यः शखवणविषयी- 
कत्तव्यः आचागथाच्च अआगमतश्। मन्तव्यः मननविषयोकर््तव्यः 

परिचिन्तनेन ; ततो निदिध्यासितव्यः निश्चयेन ध्यातव्यः मनोनिवेभ- 

विषयौ क्तव्यः । 

अचात्मा परमातमा जोवोषेति विवेक्तव्यम् । “तदेतत् प्रेयः पुत्रात् 

प्रथो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सञ्छस्मरादन्तरतर' यदयमात्ला (१०।२०) 

इत्यचोपास्यतया ग्रहणाटात्मा परमात्ा। इद्ध पुनः शश्रातमा वा अरे 

दषटव्य.” इत्यादिना तदंनादिभिः सञ्चविन्नानप्रतिन्नानादतापि पर- 

मात्तैव भवितुमदहलि। व्यासपादेन योगसूचोक्रपुरुषविन्नानविषये 

“विज्ञातारं केन विजानौयात् इति अतिरूदाद्ृता। सिद्धयति 

सलतोऽय' जोवात्मति। परस्य परा प्रक्ततिजोँवः निखिलः जगदवयाप्य 

स्थितः, सुलरां तदज्ञानेन सव्यविन्नानः न सुदूरपराहतम्। पतच्ञले- 

योगो जोषस्न खरूपावस्थानपयधवसायो ; वेदान्तसिस् पुननंद्मस्वङ- 

चैक्ब पय्यैव सायो । अतएवात्र एधिव्यादि कमारभ्य जो वामप" नि खि- 

लस्याम्तयोमिणश्रालशरौ रतया पयवसनादाकमशब्दे ततृपग्धवसायित्वम् । 

सुतरां पराव्नणएबात्र मुख्य प्रियत्वं ततस्ररूपेक्येन जोव्राकमन दति 
तच्चम् । परेलस्य परात्ालिङ्गितलनेवोत्क्रान्तिनं तु. (वातन्त्रेयण 
(५<प्र)। दष्टदश्ययाः संयोगे रजस्त मोमलविरहि तजवारमख्रूपोप- 

लज्धि;ः परमाकस््ररूपोपलब्र्हेतुः। भतरएवोभयपरएवाजातमश््द्; । 

^“ विन्नातारमरे केन विजानोयात्?" इत्यत्र विज्नाता पुरुष इति सिदा- 

न्तेऽपि तस्य वषिन्नाद्टत्र' परसामसापक्तमिति बेदान्तसिडहान्तस्य आः. 

कापि हानिः पातच््लद्जमष्यथ। (१।४।१९- २२) †..; 
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ब्रह्म तं परादादोऽन्यवात्मनो ब्रह्म वेद चवंतं परा 

 दायोऽन्वत्ात्मनः चतं वेद लोकस्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो 
लोकान् बैद देवास एरादुर्योऽन्यचाव्यनो देवान् वैद 

भूतानि परादुर्योऽन्यतरात्मनो भूतानि षेद स्वै त परा- 

दायोऽन्यचात्मनः सव्वं देदट। इदः तह्य इद क्षत 

मिमे लोका इमे द्वा इमानि मृतानौद सव्वं यद्- 

यमात्मा । 
स दथा द्न्दुभेहन्यमानसश्य न ॒वाश्य॑न्कब्दाञ्छद्रुया- 

दृचणाय टुन्युसेन्तु गणेन टुज्दुभ्यावातस्य वा शब्दा 

गहत 
स यथा शह्नस्य ष्पाश्मानस्य न वाश्याधन्कन्द्ाञ्छ- 

क्र याद्रहरपय शङ्खस्य तु गेन श्वम वा शब्दा 

गोतः । 

स यया वौोखाये वायमानायै न वाच्ाथण्छप्ट्छ 

ब्रह्म ब्राद्यण््जाति;ः त जनः परादात् एरादध्यात् पर7्व्यात् 

न्यक्यात् यः आत्मनः अन्यत आत्मस्वरूपव्यतिरकय श्रनामत्वन-- 

नायमात्मा किन्तु रक्तमांसादिसंघात इति-- ब्रह्य वेद । लच्रैत न्यक्लु- 

व्यत्, लोका देवा भूतानि तः न्यक्ुखुः, सव्य त' न्यक्तय्यात् यः च्रात्मनः 

नन्यत्र तत् सान् तानि च वेद | कथमेव न्यक् यात् १ यत् यस्मात् 

श्रयम् भरावा दद ब्रह्म ददः त्रम् इमे लोकाः दमे देवाः इमानि 

` भूतानि इदः सव्यम् । श्रात्मशब्दस्य परमाकपय्थवसाने-- परमात्मा 

आत्मनः; सात्मा) | 

 सन्भ्र्ासग्रदहणोपाय' द्भयति-स श्रासमा तथा ग्रह्ोतः स्यात् 

यथा शब्द्; ग्टदोतो भवति। न हि दुन्दुभ्यादिनिरपे्षान् वाश्रान् 
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क्रयात् ग्रहणाय बौणाये तु ग्रहरन वीणावादस्य वा 
शब्दो गृहोतः । 

स यथाद्राग्नेरभ्याहितात् पृथग्धूमा विनिश्चरन्टे वं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःप्वसितसेतदटगेदो यजुर्वेदः 

सामवेदोऽथव्वद्िरस इतिहासः परागं विद्या उपनिषदः 

शोकाः सूचाण्वनुवााख्यानानि वाख्यानान्यस्यत्रेतानि 
सर्व्वाणि निःएव सितानि । 

णब्दान् कोऽपि ग्रहोतुः शक्रोति, तन्तदुखितान् शब्दानेव तत्तद्योगेन 

शब्दत्वेन ग्रहोतु' समर्थ मवति। आत्मापि तथा पलतिजायादियोगेनव 

स्वमभिव्यनक्ति, तच तच चात्मत्वन सग्णहोतो भवति। रठतत्तचप्रका- 

गशकराटष्टान्ताः--यधा इन्यमानस्य दुन्दुभेः वादान् तदनपेक्तान् शब्दान् 

न ग्रहण्णयन ग्रद्धोतु गक्तुयात्, किन्तु दुन्दुभेः ग्रहिन तद्योगीन 

दुन्दुभ्याघातस्य दुन्दुभिताडनस्य शब्द्; ग्टदोतः भवति, तथा स भ्राता । 

यवं शङ्कस्य अायमानस्य, वोगायै वाद्यमानायै इत्युभयं व्याख्यातम् । 

स श्रात्मा तथा ऋगादेरुद्वावयिता यथाग्निः धुमानाम् । एतदेव 

कथयति--यथा ्रभ्याद्ितात् चान्धाग्ने; अआारदरन्घनेन ददात् भ्रमन: 

धम्भ.त्वा धूमा; विनिथ्रन्ति, एवं वा, अरे अयि सैचेयि, अरस्य प्रक- 

तस्य महतः भ्रनवच्च्छिन्नस्य भ्रूतस्य परमाथंस्य चिदहसत॒नः परमावसनः 

निश्वसितः विना प्रयलोदरूतं यत् एतत्-- सामान्यं नपु'सकंकवचनम्-- 

ऋग्वेदः, यजुरवेदः, सामवेदः, अथव्वाङ्गिरसः आथत्वणः, इतिहासः, 

सुराण', विद्या देवविद्यादयः (२।१७), उपनिषदः, स्लोकाः, सूजाण, 

अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि । एतानि सत्माणि एतस्य एव परातनः 

निश्वसितानि । षष्टे “व्याख्यानाना नि” इत्यस्यानन्तरम्, 

बर्ट"हतमशिित' पायितमयच लोकः परश्च लोकः सव्याणि च भूतान्यस्य 

इत्यधिकम् । 
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स यथा सव्वासामपा् समुद्रएकायनमेवः सर्व्वषाम् 
स्पर्शानां तगेकायनमेवपः सर्व्वेषां रसानां जिन्न कायन- 
मेवं सर्व्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव्ः सर्व्वंषा 
रुपाणाच्चच्चरेकायनमेव सव्व॑षा् शब्टाना श्रोच. 

मेकायनमेव सर्व्वेषा सङ्कल्पानां मनएकायनमेव 

सर्व्व॑षां विदाना इदयमेकायनमेव सर्व्व॑षां कम्य 
गाम् हस्तातैकायनसमेव सव्वंघामानन्दानामुपस्य एका- 

यनमेव छ सव्वंषां विसर्गागां पायुर कायनमेव सव्य॑घा- 
मध्वनां पाद्ाष्रैकायनमेव सव्वेषां वेदानां वागेका- 

, चनम् । 

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदटकमेवानुविलो- 
बते नहाख्याद्रृहषायैव स्यात् यतोयतस्त्वाददौत लवश- 

स श्रात्मा तथा एकायन' यथा सन्वासाम् रपां समुद्रः एकायनम् । 

श्व सर्व्वेषां स्पण्णीनां तक् एकायनम्, एव सर्व्वेषां रसानां जिद्भा 

एकायनम्, एव' सर्व्वषां गन्धानां नासिके एकायनम्, एव सव्व'षां 

रूपाणां चत्त; एकायनम्, एवः सव्वषां शब्दानां शाजम् एकारनम्, 

एवं सर्व्वषां खङ्कन्ल्यानां मनः; एकायनम्, एवं सवयसां विद्यानां हृदयम् 

कायनम्, एव' सव्व षां कर्णां स्तौ एकायनम्, एव सबव्वेघाम् | 

आनन्दानाम् उपस्थः एकायनम्, एवं सव्वं घां विसर्गाणां पायुः एका- 

यनम्, एतं सब्बे षाम् श्रध्वनां पादौ एकायनम्, एवः सव्वंवां वेदानां 

वाक् एकायनम् । 
सभाला तघा यथा सेन्धवखित्यः सैन्धव एव खिस्धः-खिलएव 

खिल्यः भप्रहतः भनाछष्टभूमिः, तत् सादृश्यात् भचु्णींकतसेन्धवसण्डः 
--उदकै जले प्रास्तः निचितः उदकम् एव भनु विलोयते, म पुनः 

शरस्य तेन्धखिख्यस्य उदग्रहणाय-इव पनधकः--उदरष्याय खात् 
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मेदेव वा श्रद्द महब्रलमनन्तमपार विन्नानघनएव । 

एतेभ्यो भूव्येभ्यः समुल्याय तान्येवालुविनश्यति न प्रेय 
सज्ञास्तोल्यरे बवीमोति होवाच यान्नवल्का; । 

सा होवाच मेतेय्यतेव मा भगवानमूमुहन्न प्रेय संन्ना- 
स्तौति स होवाच यान्ञबल्वो नवा अरेऽ् मोह 

व्रवोम्यल'ः वा भरे इद विन्नानाय। 

समथः) तुकिम्तुयतः यतः उदकम् ्राददौत खादयेत् लवणम् 

एव 1 एव" वा श्रे यि मेत्रेयि, इदम् अनन्तम् अपारम् महत् भूतं 
चिदस्तु विन्ञानघन एव सिन्धोरुलित' सैन्धवः ल्लवण यथा तथा-- 

एतेभ्यः भूतेभ्य; समुलयाय-- विन्ञानघनटन गोचरौभूय--उदके निष्ठ 

सैन्धव" यथा तथा--तानि भूतानि एव अनु विनश्यलति--णश ब्रटशंने. 

--श्रटश्यो भवति- सुषु ययेति मावः; प्रत्य न संज्ञा-टेवदत्तः 

यन्नदत्तः पतिः जाथेत्यादि--विङधेषनाम श्रस्ति दति अरे श्रयि सै्रयि, 

व्रवोमि इति पुनः याज्ञवल्कयः उवाच। कोवा पुनः प्रज्ञानघनः ? 

विषयन्नानानुगतौ विषयो । षष पुनरिय' विस्पष्टोक्तिः,- 

स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽवाच्यः कतक रसघन एवदेव ता ररऽयम्मतमाऽनन्तरोऽवाद्यः 

कतस: प्रज्ञानघम एः्तभ्यो भूतेभ्यः धसुल्याख तान्येवानु किनग्यतिन प्रत्य सज्ञास्तीत्यरे त्रतौमौति 

ष्टो व्राच याज्ञदन्कयः । | 

सा एनः मेचेयो उवाच, न प्रत्य संज्ञास्तोति ्रच ठव भगवान् 
मा माम् अम्बसुदहत् मोदाच्छन्रां कछनवान् । षष्टे पुनः, 

सा द्धोवाच भैतेव्यत्रंव मा भगवान् मोहान्तमापीपिपत् नवा अष्टमिम' विजानामौति। 

स याज्ञवल्कयः पुन उवाच-नवा रे अदः मोह मोहनः वाक्यं 

त्रवोमि, श्ररे रयि मैतेयि, इट् वचनः वै विज्ञानाय सान्नाज॒न्नानाय 

भल" पय्याप्षम् । भूतानां प्रन्नानघ्नस्य च तिरोघाने शचचेतन्घं शएच्रा- 
चैतन्ध परा चापरा च प्रकतिरिति पीराणिकानामरवशिष्यते, भतरत् 

हि माण्डव्ये परस्य ततो मेदप्रद्भनाय प्रन्नानघनानन्तर्ः “न घ्रं 

शः 
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यव हि देलमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदि- 

तर दतर जिघ्रति तदितर इतर शृणोति तदितर 

इतरमभिवदति तदितर इतर मनुते तदितर इतर 

विज्ञानाति। यच्रवा अख सव्वंमात्मेवाभूत्तत् केन का 
जिघ्रेत् केन क प्रश्येत् कैन क ययात् कैन कमभि- 

वदेत् तत् केन क मन्वौत तत् कैन कं विजानौयात्। 
येनेद' सव्व विजानाति त कैन विजानौयात् विन्नातार- 
मरे केन विजानौयात् | 

ठर, ९।५।१--१४। ६।५।१-१५। 

नाप्रन्नम्” ( २।५|५य्४  इत्यक्तिः। प्रान्नःलिङ्गितः प्रन्नाोनित्यमवि- 

भक्ततया सितोऽपि भूतसंसर्मत् तदंश इव प्रतिभावति भाखान्तरे 

तस्मिन्रशो दासः किलव इत्यादि व्यपदेशः (२।२।४३)। टेवदन्तादि- 

संन्नापि तस्मिन्नव | अतएव ध्देवेन चन्तुषा मनमा--. पश्यन् इत्यादि 

दश्यते। दमेन भूतसंघटितेन (११।२४)। न संज्ञास्तौति वचनेन 

विनाशित्वमुच्छदाघोनल' न तेनाभिप्रत' वत् तद्विस्यष्टसुक्त षष्ठं -- 

सखद्धावाचनवा अः मीौद्धः ब्र्ो्यातिनाभौ षा ऊङऽयथमान्माऽ्नुन्ित्तिधिया | 

संज्ञाहौ नत्वेऽप्यात्मनः साक्ताजन्नानाय कथः तत् पथाप्रं तदण्यति 

--यत्र हि ईत विभक्तम् इव भवति--दइवणभ्दाऽच “सत्प पर ्रात्मान 

संप्रतिष्ठते पएथिवो एथिवोमाचा च “ विन्नानात्मा पुरुषः स परेऽत्तम 

आत्मनि सम््रतिष्ठत (२.५)'' यतत्र पष्यति पण्यम् वे तन्न पश्यतिः 

दत्यादाक्तत्वात्--श्रविभागद्योतकः-- तत् तत्र इतरः; एकः; इतरम् श्रन्यः 

पश्यति, तत् तत्र इतरः इतर' जिघ्रति, तत् तच इतरः इतर' णोति 

तत् तच इतरम् अभिवदति, तत् तच्र इतदः दइतर' मनुते मननविषय 
करोति, तत् तच इतरः इतर' विजानाति । यच पुनः भरस्य ब्रह्मविदः 

सत्मेम् आकाणएव भ्रभूत्-प्रपञ्चस्य ब्रह्मस्ररूपे विनयेन सञ्विदानन्द- 

ऋ ` 
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मान्रव्वेन पयथवसानात् तच्छक्तितया तदभिन्रल्ेन च दशेनात्-तत् त्र 

केन भामातिरिक्षेन कम् भात्मातिरिक्त जिघ्रत्, तत् तत केन भाता- 

तिरिक्षेन कम् ्रासासिरिक्तं पश्येत्, तत् तत् केन अात्ातिरिक्तेन कम् 

भाकातिरिक' णुयात्, तत् तत्र केन अनातिरिक्तन कम् भात्ाति- 

रिक्तं अभिवदेत्, तत् तच केन आत्नातिरिक्तन कम् अआत्मातिरिक्त 

मन्नोत, तत् तत्र कैन श्राव्ातिरिक्रेन कम् भ्राव्मातिरिक्त विजानौयात् 

येन भावमना भन्तर्यामिणा इद' सव्व' वेद तम् अत्मानम् अन्तर्यामिणः 

केन प्रकाशान्तरेण विलानोयात्। विक्नातार-येन सव्वं विजानाति 

स सय' सब्यैविन्नानमयः, भ्रन्यथा जवे तत्तजन्नानोत्पादनः न जातु 

सम्भवति ; “श्रयमाता ब्रह्म सत्मानुभू;'` (२।२१) इत्येषा ख तिस्तदेव 

प्रतिपादयति--केन प्रकाशान्तरेण विजानेयात् । विन्नालारमिति 

चेत् पातच्ञलभाषःानुरोघात् पुरुषत्वन ग्टह्यते तदिन्नानोत्पादकस्य पर- 

मातमनस्तेनेवाच्र ग्रहण' स्यात् । षष्ठे उत्तररेतरयोवब्राद्मणे “विज्ञा 

तारमरे कैन विजानोयात्?' इत्यस्यागर 

स एष नेति नेव्यामाऽप्टन्यो न हि गरद्यतेऽभौर्य्यो न दि शोव्धतेऽसंङ्ग न हि न्यतेऽसितौ 

ण डि ष्ययते न रिष्यति 

इत्यधिकम् । व्याख्यातञ्चं तत् पूत्मैम् (२।२२)। उपसंहारे पुनः 

इ्यक्तानुशासनासि भ्व वेपरतावदरे खन्वखतत्व{मिति दीका याज्ञवल्कय तिनदार । 

विजहार प्रवव्राज । 

ललोये जनकयान्नवल्काय संवार (५र्प्र) यत्तत्वसुक्तं तस्याच्र नियो- 

गोऽस्य ब्राह्मणस्य गू ढाथमुद्धाटयति । तत्र पश्यम् जिघ्रन् रसयन् वदन् 

ग्गवन् मन्वानः स्ृशन् विजानन्-न पश्यति न जिघ्रति न रसयते 

न वदति न खूणोति न सनुते न स्यृश्तिन विजानाति इति यदुक्त, 

त्र कारण' परमाकालिङ्गनेन तेनेकोभ्रूय त' विनान्यत् किञ्चन म 

दशनादिविषय' करोति ब्रह्मवित; यञ्च दश्नादिविषय' कराति तत् 
““तच्जला मिति?” (२३ °) इति प्रौतन्यायेन परमाव क्रियाल्ेन । “एष 

5४ 
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५। अथ हेन' जारत्कारव अत्तमागः पप्रच्छ 
यान्नवल्के ति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति 

अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति वे तेष्टी यहा: कतमे स । 

प्राणो वै ग्रहः सोऽपःनेनातिग्राह्ख श्टदःतोऽपाभेनः 

हि गन्ध जिघ्रति) 

म भ्रात्मा' (६४) इति च वचनेनाकानमपि परमात्मान्तभूततयः 
ग्णह्न् तेनाविभक्तः देव इव राजेवादमेवेदः? सर्व्बऽस्मोति मन्यते 

सः» अद्मन्र परामालिद्धितो जोवः सव्पस्मिन् टदभनादिविषये 

““श्रहमात्मानमिट' सव्वं करोमि दति पराकममावभाविताता) 

«एषोऽस्य परम चानन्दः+' इत्यानन्दाग्ौ मम्नलात् “प्रान्ननात्नाः 

सम्परिष्वक्तौ न वाद्यं किद्चन वेद नान्तरम्" इत्येषावस्था ब्रह्मविदयु- 

पतिष्ठते)। 

नैव किञ्चित् करःमौति युक्तौमन्येत तत्ववित् । 

पश्चन् शग्वन् स्प्रशन् जिघ्रव्रसरन् गच्छन् स्वपन् खलम् प 

प्रलपन् विजन् रज्रन्रन्द्रिषन् {निमचटपि। 

इद्दरिय्यायान्द्रिययंषु वन्तन्त द्रति धारयन् ॥ (गौ ५।८।९ ) 

ति यदुक्तं कञ्मसव्यासयोगमाथ्ित्य तदटेवाचोक्त' परब्मःर्थोम- 

मवलम्बय । 

प। अविभागादिभाग उपतिष्ठते सुतरां किभागोनोपेच्चणौय 

दतोन्द्रियाणां तदिषयाणाच् व्यवहितल्वेऽपि कथ सम्बन्धो भवलि तत् 
प्रदश्यंते श्रधेति। अध पुनः एन' जनकसभागत' यान्नवल्कय' जारत्- 
कारवः जयत् कारुगेःचः भात्तंभागः ऋतमागस्यापत्य' पप्रच्छ पृष्टवान् । 
छे यान्नवककय इति सम्बोध्य स उवाच-कति गहाः कलि अरलिग्राद्यः 

ति । यान्नवल्का उवाच--ग््टौ ग्रहाः ्रष्टौ ्तिग्राहाः इति) चरा 
भःग उवाच-येतेश्रष्टौ ग्रहाः, षष्टी च्रतिग्राहाः कतमे ते इति। 

। -7स्वस्त्य उवाच--प्रःणः घ्रा' वै ग्रहः प्टह्वानि गन्धादौनिति 
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वाग्वे श्हः स नाम्नातियादेण ग्हौीतो वाचा हि 

नामान्यभिवदति 

जिद्ला बे ग्रहः स रसेनातिादेण ण्होतो जिद्या 

हि रसान् विजानाति, 

चच्वे गहः स रूपेणातिगृदेण डी तश्नच्ुषा डि 
रूधागि पश्यति । 

यहः। सग्रहः अपानेन नासाविवर' विशता श्वासेन घरतियादण-- 

अतिक्रम्य ग्राहयत्यासानम् अतिग्राहः तेन ; किमतिक्रम्य ? विषये 
न्द्रिययोरन्तरा व्यवधानम्- गण्धोतः भायन्तोक्ततः। कथः नायते 
लेनायत्तौज्ञत इति हि यच्मात् स प्राणः घ्राण गन्धान् जिद्रति। 

घ्राणेन्द्रियश्च पुष्पादिनिष्टः मन्ध उभौ व्धवदहितौ तिष्टतः, वायुना मन्ध- 

वाहिना प्रागेद्द्रियाणत्तोकरणेन तिरोधापित' तद्धयवधानम्। 

वाक् वागिश्द्रियः ४ गहः! स ग्रहः नाम्रा अरतिग्राहेण 

ग्होतः। कथः वायते तीनायन्तोक्ततद्रलि? डि यस्मात् वाचा 

नामानि भअ्रभिवदति वस्तुनिष्ठ हि नाम, तस्माइागिन्द्रियात् तस्य व्यव- 

धानम् । व्यवहारतस्तत्राम वागिन्द्रियं खायत्तोकरोाति, सुतरां ततस्त- 

स्याभिव्यक्किः। 

जिद्भा रसनेन्द्रिय' वे ग्रदहः। सग्रहः रसेन रतिग्रादेण ग्टहोतः। 

कथः श्रायते तेनायत्तोक्षत इति? हि यस्मात् जिद्भया रसान् विजा- 

नाति अतर वस्तुनिष्ठरसः रसरूपया लालया विद्रावितः रसनां 

संस्यृप्यात्मान' ग्राहयति) 

चन्त; ३ ग्रदः। स ग्रहः रूपेण अतिग्रहेण ग्होतः। कथ 

स्नायते तेनायत्तोक्तत इति? हि यस्मात् चक्तुषा सरूपाणि पश्यति । 

रूपः हि लोदितकछष्णादिवणंचटितम् (१२।२)। तत् पुनदं्रना्थै- 

मादित्यनिष्ठं ( ११।२१ ; १२।८)। तराम स्यधरश्मिना तिरो- 
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गरोव वे गृहः स शब्देनातगृषेण शौतः ग्रोचरेण 
हि शब्दाच्छुणोति । 

मनो बे गृहः स कामेनातिगृरहैक श्हौतो मनसा 
हि कामान् कामयते। 

हस्तो वे गृहः स कश्मगातिगृहेण शृष्टौतो इस्ता- 
भ्या हि कम्य करोति। 

त्वग्बं गृहः स स्पशनातिगृरेण खहौतत्त्वचा हि 
स्पर्शान् इद्वत दररखेतेऽष्टौ गृहा अष्टावतिगाहाः । 

ठ, ५।२। १--६ । 
~ ॐ 

धापित' व्यवधानमिति विन्नयम्; रूपशब्देनेठेतत् तकल वेदान्तविदो 

बुद्िख्य' भवतोति नेर' स्यष्टमुक्तम् । 

श्रोतः वै ग्रहः) स ग्रः शब्देन अ्रतिग्राहेण गहोतः। कथ 

ज्नायतएलत् ? {हद यस्मात् सराण शब्दान् ृणोति। वसतुसमुलित 

ध्वनिरेव शब्दः (१२।४) सुतरां व्यवद्धितः। स च तत्षद्रताकाशदे- 

वोत्पद्यते ; ““ाकाशाद्ायुः'' (८।४) इति तदुत्पनरेन वायुना स श्रौत 

सञ्कल्यां नोयते । उत्पत्रस्य ष्टस्य योत्रस्पशेएबोक्ञो न पुनव्ये वधाना- 

पनोद नक्रमः । 

मनो वै ग्रहः। सग्रहः काभेन भ्रतिग्राेण ग्डोतः। कथः 

क्रायतएतव् ? हि यस्मात् मनस कामान् कामयते। कामो यद्यप्या- 

निष्ठस्तश्रापि वस्तुनिष्टरूपारिभिरस्योद्ो धस्तैव्ये वधानञ्च । 

हस्तौ ते ग्रहः । स ग्रहः कदेणा भ्रतिग्राहेण ग्णोतः। कथः 

जनायते? हि यस्मात् इस्ताभ्यां कश्च करोति हस्तयोख्च कश्णख 

क्रियाव्याप्यविषयजातेन व्यवधानम् । 

त्वक् वे ग्रहः। स ग्रः स्पर्गेन भ्रतिग्राषेण च्ट््ोतः। कथ 
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६। श्रथ डेनं गार्गो वाचक्रवी पप्रच्छ यान्नवल्कति 
होवाच यदिद सव्वं ममप्खोतञ्च प्रोतच्च कद्धिन्चु खल्वाप 

ओतश्च प्रोतश्चेति वायौ गार्गीति कश्िन्न खलु वायुरोतश्च 
प्रोतश्चेल्यन्तरिललोकेषु गार्गोति कश्िन् खल्वन्तरिक्षलोका 

अताश्चप्रोताश्चति गन्धव्वलोक्षेषु गार्गौति कस्पिन्न् खलु 
गन्धव्वलोका ओताश्च प्रोताश्च ल्यादिद्यलोक्षेषु गार्गीति 
का्िन्न, खल्वारदिल्लोका ओताश्च प्रोताश्चति चन्द्र- 

ज्ञायते ? हि यस्मात् तचा स्पर्णैन् ्रदयते, वस्तुनिष्ठगेत्यादि व्यव- 

हितमेव । इति एते ब्रष्टौ ग्रहाः, ब्रष्टौ अतिग्राहाः। 

& । वेदान्तसिद्वलोकतच्व' विह्नणेति भयेति । अध पुनः एनः 

जनकसभागत' यान्नवल््क॑प्र बाचक्रवो वचक्रोदुहिता गार्गी पप्रच्छ एष्ट 
वतो। यान्नवलकय इति सम्बोध्य सा उवाच-यत् यदि इटः सव्यम् 
अरष्षु-सूच्छमवाष्माकारेणाअस्थितासु- प्रीतः च प्रोत च, कस्मिन् नु 

खलु अपः त्रोता; च प्रोताः चद्रति। याज्ञवल्का भ्राह--दहे गागि, 

वायो । गार्गो--कस्मिन् नु खलु वायुः श्रोतः च प्रोतः च इति । यान्न- 

वलकयः- डे गागि, अन्तरिक्षलोकेषु इति । गार्मौ- कस्मिन् नु खलु 
श्रन्तरिन्तलोकाः श्रोलाः च प्रोता; च दति। यान्नवर्कयः-- हे गागि, 

गन्धन्पलोकेषु इलि । गार्मी- कस्मिन् नु खलु गन्धव्वैलोकाः भोताः 

च प्रोताः च दति। यान्नवत्कयः-- डे गागि, आदित्यलोकेषु इति। 

गार्गी--कस्मिन् नु खलु भादित्यलोकाः भ्रोताः च प्रोताः च इति। 
यान्नवल्कयः--हे गामि, चन्द्रलोकेषु इति ।-तदालोकेनालोकिता 
ववशन्द्रमसस्तः परिचेख्य श्रमम्तोति तथोक्तम् । गार्गो--कस्मिन् लु 

खलु चन्द्रलोका श्रोताः च प्रोताः च इति । याच्नवल्कयः--हे गागि, 

नक्तश्रलोकेषु । गार्गी- कस्मिन् नु खलु नक्तत्रलोकाः भोताः च प्रोताः 

च इति । यान्नवल्कयः-- हे गामि, देवलोकेषु इति । गार्गी--कस्िन् 
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लोकेषु गार्गोति कश्च्न खलु चन्द्रलोका ओोताश्च प्रोता 

श्च ति नक्षचरलोकेषु गागींति कस्िन्न, खलु नक्तचलोका 

ओताश्च प्रोताश्चंति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न्, खलु 

देवलोका ओताश्च प्रोताश्च तीन्द्रलोकषेषु गागौति कस्पिन्न, 

रखत्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु 

गार्गीति कस्मिन्न् खलु पए्जापतिलोका ओताश्च प्रोता- 

ञेति ब्रह्मलोकेषु गागींति कस्पिन्न ब्रह्मलोका ओताश्च 

प्रोताश्चेति स होवाच गामि मातिप्राच्चौर्मा ते मृडा 

व्यायप्रदनतिप्रशरां तरै देवतामतिपृच्छसि गागि माति 

प्रात्चीरिति ततो ह गागौँ वाचक्रव्यपरराम । ठ ५।६।१ । 

। अथ इ वाचक्रव्य॒वाच ब्राह्मणा भगवन्ताहन्ता- 

नलु खलु टेवलोकाःश्रोताःच प्रोताः च इति। याश्नवल्क्यः-- इन्द्र 

लोकेषु इति । गार्गो- कस्मिन् नु खलु इन्द्रलोकाः श्रोता; च प्रोताः 

च इति। यान्नवल्क्यः--हे गार्गि, प्रजापतिलोकेषु इति ! गामी -- 

कस्मिन् नु खलु प्रजापतिल।काः श्रोता; च प्रोताः च इलति । यान्न 

वलुक्यः--हे मागि, ब्रह्मलोकेषु दति ।- रू\कलो कान्तरङ ` ' लवात् 

सर्व्वान् लोकानामन्यन्तभूय विद्यमानत्वात् बहुवचनम् । नार्गौ-- 

कस्मिन् तु खलु ब्रह्मलोकाः भ्रोताः च प्रोताः च द्ति। स याज्ञवल्क्य 

उवाच-हे गार्गि, मा श्रतिप्राक्तौः न्यायागमसिदान्तमतिक्रम्य मा 

प्रश्न कार्षीः। माते तव मूषी शिरः व्यपप्तत् यथा न पतेत् । भ्रनति- 

प्रशा न्यायागमरमतिक्रम्य यः प्रश्रः सोऽतिप्रश्रः, न अतिप्रश्रमहतोति 

पअनतिप्रश्रया तां- देवतां परासदेवतां ब्रह्मलोकाधिष्ठातीं ब्रह्मलोक- 

स्वरूपं च ्रतिष्च्छसि, मा गामि, भरतिप्राक्ोः इति। ततः तदन- 

न्तर' वाचकवो गार्गो उपरराम निदत्ता बभूव । 

७। लोकविषयकप्रश्रख्यापनानन्तर' तजर यश्भूल तत्त्वं तेदेव 
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हमिम द्यो प्र्रौ प्रच्यामि तौ नमे वचाति नवे जातु 
युष्राकमिम' कशिद्रह्मोदय' जेतेति पृच्छ गार्गौति। 

सा इहोवाचादह' बे त्वा याज्ञवल्कय यथा काश्यो वा 
वेदेहोवोग,पुच उच्छा घनुरधिन्य' क्रत्वा दी वाणवन्ती 
सपलातिव्यधिनौ हस्त क्लत्वोपतिष्ठेदेवमेवाह त्वां दाभ्यां 
्रम्राभ्यामुमोदस्थां लौ मे ब्रहीति पृच्छ गार्गीति । 

स होवाच यदृद्ं याज्ञवल्कय दिषो यदव्वाक् पृथिव्णा 
यदन्तरा दावापृथिवौ इमे यद्गुतञ्च भवच्च भविष्यचचेत्या च- 

चते कस्पिछसतदोतच्च प्रातञ्चे ति । 

विहणोति अ्रघहेति। श्रध पुनः वाचकुवो मार्गों उवाच समागतान् 

ब्राह्मणान् सम्बोध्य- हे भगवन्तः ब्राह्मणाः, चन्त -- वाक्यारम्भे श्रम् 

इमः यान्नवल्क्य' दौ प्ररो एच्चछामि, मे मम तौ प्रश्रं वक्षयति चेत्, न 

वे जातु युष्माक कित् ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवदटन' प्रति दमः यान्नवन् क्यं 

जेता - लुट --इलि । यान्नवलक्यः ्राह-- हे गागं, पच्छ । 
सा गार्मो पुनः उवाच-- दहे यान्नवल्क्य, यथा काण्यः-- काभौषु 

भवः-- वा, वेदेहः- विदेहानां राज्ावा उग्रपुत्रः शूरान्वयः उञ्नयम् 

प्रवतारितज्याकः धनुः अधिज्यम् भारोपितज्याक' कत्वा सपत्नाति- 

व्यधिनौ शचपौोडाकरी वाण्वन्तौ तौचणफलकयुक्तौ शरौ स्ते क्रत्वा 
उपतिषटेत् समागतः आत्मानः दशयेत्, एवम् एव ब्रह" त्वां हाभ्यां 

प्रराभ्याम् उपोदस्य समोपतः उयितवतौ अ्रसि। तौप्रसौ भे मम 

मरूहि इति । यान्नवल्क्यः--हे गामि, एच्छ इति । 

सा गार्गो पुनः उवाच--रे यान्नवल्क्य, यत् दिवः ऊष्म् उपरि, 

यत् एयिव्याः भर्व्वाक् भ्रधः, यत् इमे द्यावाषटथिवो अन्तरा मध्य, यत् 

भूतम् भतोत' च, भवत् वत्तेमानः च, भविष्यत् च इति प्राचक्षते 
कथयन्ति, तत् कस्मिन् चभ्रोनःचप्रोतः च इति। 
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स होवाच यदहः गागि दिवो यदव्वाक् पृथिव्या 
यदन्तरा दयावापृथिवौ इमे यद्तञ्च भवच्च भविष्यचचेलयाच- 

चत अआकाभ्रे तदोतच्च प्रोतञ्चेति । 

सा होवाच नमस्तरस्तु् यान्ञवल्कायो म एत व्यव- 

चोऽपरश्मे धारथखेति पुच्छ गार्गौति । 

सा होवाच यदद यान्नवल्का दिवो यदव्वीक् पृथिव्या 
यदन्तरा दयावापृथिवौ इमे यज्ञ तच्च भवच्च भविष्यच्च ल्या- 
चक्तते कस्मिंसद् तच्च प्रोतञ्चेति । 

स होवाच यदृद्ध गागि द्वो यदव्वाक् पृथिव्या 
यदन्तरा यावापृधिवौ इमे यद्व तञ्च भवच्च भविष्यच्च त्या- 
चक्षत आकाश एव तदोतच्च प्रोतश्चेति कस्मिन्न् खल्वा- 
काश श्रोतश्च प्रोतश्चेति। 

स यान्नवलूक्य उउाच- हे गागि, यत् दिवः ऊद, यत् परथिव्या; 
भरव्वाक्, यत् इमे द्यावाषटथिवो भ्रन्तर१, यत् भूतः च भवत् च भवि- 

ष्त् च श्राचत्तते, भ्राकागे तत् श्रोत" चप्रोतः च इति। 
सा गार्गं उवाच--हे यान्नदल्ञ्च, यः लंमे मम एतः प्रशं व्यवचः 

उतावान् असि, ते तुभ्य नमः रस्तु । श्रपरस्म प्रश्नाय धारय श्रालानं 

दृटोकुरु । यान्नवल्क्यः-- ह गर्गं, एच्छ इति । 

सा गार्गी पुनः उवाच--हे यान्नवनक्य, यत् दिवः ऊ, यत् 

णृथिव्याः भरव्वाक्, यत् इभे दावाषटयिवो भन्तरा, यत् भूत' च, भवत् 

च, भविष्यत् च दत्यादि प्रञ्र पुनर्ल्लिख्य- 

स होवाच यदृ, गागिं, दिव इति प्रग्रोत्तर" टदोलत्य सा पप्रश्छ 
--कस्मिन् नु खलु भराकाशः श्रोतः च प्रोतः च इति। | 
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स होषाचेतद्वं तदल्षर' गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति 

त्यादि (४।१४) । द, ५।८।१-७ । .. 

८। प्रथिव्येव यस्यायतनमनिनिर्लीको मनौ न्योति- 
योवेत' पुरुष विद्यात् सव्वस्यात्मनः परायण सवे 
वेदिता स्यात् याज्ञवल्कय षेद वा अह त' पुरुष सव्व - 
स्वात्मनः परायण यमालख य एवायं शारौरः पुरुषः 

एष वदेव शाकल्य तस्य का द्बतेव्यस्तमिति होवाच । 

काम एव यस्यायतन ख हदय लोको मनो ज्योति 

स प्तोवाद्देतद्ै तदक्षरं गागि दइत्यायाः पत्म" व्याख्याताः (४।१४) । 
च । रेक्तानिव्यैचनानन्तर' (€।११) प्राणस्य परोत्तत्रह्मणोऽष्टधा 

मेदसुपदिश्य पिरेषेणासतत्वं विवरितु' पुनरेव शाकल्यः प्रश्रसुलखयापयति 

षट{यवोति। यस्य पुरुषस्य एथिवो एव भ्रायतनम् आश्रयः शरोरम्, 

रग्निः नलोकः--न्तोकयत्यनेनेति--दशन' प्रकाशसाधन्धयात् ; मनः 
च्योतिः सव्मवस्तुबोधकत्वात् ; त पुरुषः यो वे विद्यात् जानोयात्, 

मवै सत्स्य रासनः ्राध्यात्सिकस्य काय्यकारणसंघातस्य परमम् अय- 

नम् आश्य --कम्य (पा, २।२।६८)- उदिता स्यात्! हे यान्नवस्को, 

सम्यात्मनः परायण पुरुषम् भहहम् वेदे, य स्वम् भाल कथयसि । 

यान्त बल्पस्तन्मनोगल' भाव" विन्नायादह--यः एवाय" शारोर पुरुषः- 

णरौरे भवः माटग्रोणितिजिलद्वांसरुधिराख्यः- स एषः । हे शाकस्य, 

वट एव--किन्ततर बिदरषः एच्छनोयः ते तत् वद ।' भशाकलः-का 

तस्य शरोरस्य देवता ? यान्नवरकयः सुनः उवाच--भग़तम् श्रग्ररसः 
दति! ` धयो भुक्तस्यान्रस्य रसो मराढजस्य लोहितस्य निष्यत्तदेतुस्सस्मा- 

चयत्ररसान्लोदित' निष्यद्यते स्तियायितः तख लोद्ितमय' रौर 
वोजाश्रयम्?? इति भाष्यकारः । ` ् 

कामः स्रोव्यलिकरभिलाष्रः यस्य भायतनः शोर शरदय' रोकः 

प 
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 धैदिता खात् यान्नवसूछा षेद वा अह' ते पुरुष सव्व 
स्यात्मनः वैरायण यमात्य य एवाव काममयः पुरुषः 
एष वटैव शाकल्य तस्य का देवतेति सिय दूति होवाच ! 

ङपास्छेव यस्यायतन' चचुर्लोक मनो ज्योतिर्यो वे 
त' पुरुष' वियात् सव्वास्यात्मनः परायण स वे दिता 
स्यायान्नवलका वेद वा अहः टः पुरुष सव्व॑स्यात्मनः 
परायण यमाल्य य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव 

शाकल्य तस्य का देवतेति सल्यमिति होवाच । 

आकाशणव यस्थायतन श्रोत्र लोको मनो ज्योति- 

र्यो वै त' पुरुष विद्यात् सव्व॑स्यात्मनः परायण सवे 

--दशेन' ज्ानसाघधनल्वात्, मनः च्योतति; तः पुरुष यो वे विदयात्, 

सव्धैस्य भाकनः परायण स वेदिता स्यात्, ईहे यान्नवरकय, त सखव्यै- 

स्यायतन' पुरुषम् अह वेद वे, य' त्वम् ाल्य । यान्नवल्का भ्राइ--यः 

एव अरय कप्ममयः पुरुषः स एषः । हे शाकल्य, वद एव । भाकस्धः 

-- तस का टेवता इति । यान्नवस्कयः पुनः उवाच--स्ियः इति ।- 

स्रोतो हि कामस्य दोगिर्जायते। 
रूपाणि एव यस्य भ्रायतन, चक्षुः लोकः, ममः ज्योतिः इत्यादि । 

य एव रसौ भादिव्ये पुरषः, स एष- सर्वेषां रूपाणां प्रकाशकल्वात् 

स्पैरारव्धतनुः सः। ई शाकस्य वद एव। शकल्यः-का तस्य 

रेवता दति । याज्नवरका पुनः उवाच - सत्यम् इति। सत्यं चश्चुः, 

ततस्तदूत्पस्तिखरवणात् । 

साकाशः एव यस्य भ्रायतन', ओतं लोकः, मनो ज्योतिः इत्यादि 

यः एव अय' योजः सोते भवः, प्रातिनरुत्कः--प्रतिशववण प्रतिविषय- 

१ 



वेदिता स्यात् याश्नवख्का वेद वाथ त स परल . सव्व - ४ 
स्यात्मनः परायख यमात्थ य एवाय ओ्रोकः प्रातिश्ुत्कः 

परुषः स रष वदेव शाकल्य तस्य का देवेति दिभः 
इति होवच । 

समण्व वस्यायतन ४ इदय' लोको मनो ज्योतिर्यो 
वे त' पुरुष" विद्ात् सर्व्वस्यात्मनः परायणं स ते ेदि- 
त स्यात् याज्ञवल्कय वेद वा अष्टं तं पुष सव्वैस्यात्मनः 
परायणः यमाल्य य एवाय छायामयः पुरुषः स णव 

वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यरिति होषाच । 
रूपाण्येव यस्यायतन' चचुर्लोको मनो ज्योतिर्यो ते 

त पुरुष विद्यात् सव्व॑स्यात्मनः पराय स वे षेदिता 
स्यात् यान्नवखा वेद वा अह' त' पुरुष सर्वस्यात्मनः 
परायण यमाल्य य पवायमादशं पुरषः स एष वदैव 
शाकल्य तस्य का दे वकेत्यसुरिति होवाच । 

९९१] 

वण सहलायां विरेषेणाधि्टितः-- पुरुषः स एषः-- हे शाकल्य, 

खद एव । शाकस्यः-तस्य का टेवता इति। यान्नवल्कयः पुनः 
उवाच-दिश डति ताभ्यो निष्यत्तेः। 

तमः अन्धकारः एव यस्य श्रायतन, इदय' लोकः, मनः ज्योतिः 

दत्यादि। यः एव रय छायामयः पुरुषः स खषः। रे शाकस्य, 

बद र्व । शाकल्यः तस्य का देवता इति! याश्नवल्कयः 

पुनः उवाच-सखत्युः इति--भ्नायया परिलत्तितो हिरस्डगर्भः 
(८।१०) । | | 

रूपाणि पव यस्य भ्रायतनं, इदयं लोकः, मनः ज्योतिः इत्यादि} 
यः एव प्रयम् प्रादे खडादौ पुरूषः प्रतिविष्वाख्यः ख रष; ह 
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- ~ --अआपएव यस्यायतनर इदय' लोको मनो ज्योतिर्यो 
ड त॑ पुरुष षिात् सध्वस्याकमनः पराय स वे बेदिता 
स्यात् यान्नवस्ता वेद् वा अष्टः त पुरुष सतव्यस्ा्मनः 
परायण' यमात्य य एवावमप्छु पुरुषः स एष बरैव 
शाकल्य तस्य का देवतेति वरण दति होवाच । 

रेतएव यायतन दयः लोको मनो ज्योतिर्यो 
बे त' पुरुष' वियात् सव्वेस्थादःनः परायण स वे वेदि. 
ता स्यात् याज्ञवल्का वेद बा अष्ट त पुरुष सव्य॑स्या- 
त्मनः परायण यमात्य य एवाय पुवमयः पुरुषःस एष 

बदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच 

ष्राकलेाति होवाच यान्नवल्कास्वास्िदिमे 

ब्राह्मणा अङ्ारावल्लयगमक्रता इति । 

शाकल्य, वद एव । शाकल्य;ः--तस्य का टवा इति। याज्ञञल्कः 

पुन; उवाच--श्रसुः प्राणः इलि ।-- प्राणात् रूपस्य निष्पत्तेः । 

आपः एव यस्य भ्रायतन', छदय' लोकः, मनः च्य।लतिः इः; एदि) 

यः एव अयम् रषु पुरुषः स एषः । द शाकल्य, वद् एव । शाकल्यः 

--तस्य का देवता दति ¦ याज्ञन्काः उवाच-- वरणः इति। 

रेतः एव थस्य भ्रायतन', हटय' लोकः, मनः ज्यातिः इत्यादि । 

यः पव श्रयः पुत्रमयः पुरुषः स एषः। द णाकणय, वद एव। 

प्राकस्धः--तस्य का दृवता इति ? याश्नवन््क्यः पुनः उवाच--प्रजा- 

पतिः । “प्रजापतिः पितोच्यते, पिढतोहि पुत्रस्योत्पत्तिः” दति 

माष्यकारः । ^“भखिमव्नाश्क्राणि पितुजीतानिः” इति ठेयकम!शित्य 

तेनोक्षमिदम् 1 ` । 

शाकस्य दति सम्बोध्य पुमः याश्नवलक्यः उवाच-डइमे ब्राह्मणा 



ष्र््रम।] ¦ -तच्ववन्नो । ६७७9 

यान्नवल्के पति होवाच शाको 
यदिद कुर्पाच्चा- <. 

लानां ब्राह्मथानल्यवादौः कि ब्रह्मविदहाजिति दिभो 

धेट् सदेवाः सप्रतिष्ठा इति या दिशो बेव्य सदेवाः 

सप्रतिष्ठाः 

किंरेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसौलादिलयदेवत इति स 

आदित्यः कस्मिन् प्रतितिष्ठित इति चच्तुषौति कश्रिन्र 

चच: प्रतितिष्ठितमिति रूपेष्विति चच्तुषा हि रुपाणि 

पश्यति कश्च्न रूपाणि प्रतितिषठितानौति दय इति 

होवाच हदयेन डि रूपाणि जानाति दये डोव रूपाणि 

प्रतिष्ठितानि भवन्तौव्येवमेवेतयान्नवल्का । 

समागता; लां--खित्-वितर्के- पद्घमरावक्षयणम्- भरङ्गारा भवच्तियन्ते 

स्थाप्यन्ते यस्िम् कटाष्ादौ तत्--भरह्गाराणामाखयम् प्रक्रत क्षत- 

वन्तः । ज्वलदद्गारमटशोऽहम, मया वादे नियोज्य लां मरणोग्मुख 

कतवन्तस्ते इति भावः । 

भ्राकल्यः हे यान्नवलक्य इति सम्बोध्य पुमः उवाच-यत् शद 

कुरपाच्चालानां ब्राह्मणान् भत्यवादोः अतिक्रम्य उक्तवान् श्रसि, कि 

त्व' ब्रह्मविदान् दति ९ याज्ञवल्क्य शआरत्मब्रह्मविक्व' न्नापयितुमाद-- 

सदेवाः सप्रतष्ठाः दिशः बैद जाने इति। शाकल्यः-यत् यदि 

सदेवाः सप्रतिष्ठाः दिग: षेद जानाभि-- 

प्राच्यां दिशि किंटेवतः--का देवता भ्रस्य तव-त्वम् भसि इति 

_ ्रामप्रतिष्टल्लाहं वतायास्तथा प्रर उत्तरश्च यान्षवल्क्यः-- 

आदित्यदेवतः अरखि। शाकस्थः-स भरादित्यः--भामप्रतिषठितः- 

कस्मिन् प्रतितिष्ठते इति । यान्नवल्क्षः- चश्ुषि इति । शाकलः 

कस्मिन् नु चश्ुः प्रतिष्ठिम् इति। यान्नवल्क्छः-- रूपेषु दइति। 



६७८ षेदामसमन्वयः । [ ११ ५। 

किंदेवतोऽ्थां ददिणायां दिश्यसीति यमदेवत 

दूति स यमः कस्िन् प्रतिष्टित इति यन्न इति कस्त 
यन्नः प्रतिष्ठितः इति दक्िणायामिति कस्मिन्नु दक्तिणा 
प्रतिष्ठितेति श्हायामिति यदाद्येव शदत्तेऽथ दक्षिणां 

ददाति श्रह्वाया्चयव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कषित 
शद्धा प्रतिष्ठितेति दय इति होवाच दयेन हि शड़ा 

जानाति हृदये च्चे व शरदा प्रतिष्ठिता भवतीलेवमेेत- 

दयान्नवल््ा । 

कथम् १ हि यख्मात् चकुषा रूपाणि पश्यति । शाकलयः- कस्मिन् 

नु रूपाणि प्रतिषितानि इति। यान्नवल्क्यः पुनः उवाच-दृदये 

द्ति। कथम् ? हि यस्मात् हदयेन शू्पाणि जानाति हृदये एव 

हि रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इति। रूपारब्धलनोरारित्यस्य 

रभ्मिषन्ुषा शहोतः दयेन विरेषविशेषाकारेण भिदयमानस्ततैव 

रूपत्वेन प्रतितिष्टति, तच्छभेतदुक्लमत । शाकलः-- हे याश्रवल्क्य, 

एवम् एतत् । 

शाकलः-भ्रस्यां द्तिणस्यां दिशि किंदेवतः भसि ईि। 

याश्नवल्क्यः--यमदेवतः भरस्िदति। शाकलाः--स यमः कस्मिन् 

प्रतिष्ठितः द्ति। यान्रवल्क्यः-यन्ने इति यन्नानुसारिशास्तुत्रात् 

तस्य । शाकलः कस्मिन् नु यन्नः प्रतिष्ठितः इति। यान्नवल्कयः 

-दस्तिणायाम् इति ।-दक्िण्या यन्नस्य सिद्टत्वात् । शाकलः- 

कश्छिन् नु ट्क्तिणा प्रतिष्ठिता इति। याश्रवलक्यः-शहायाम् दति 

--खद्वथा तस्य सफलत्वात् । तदेव खष्टः कथयति-यदा हि एव 

खद्वत्ते तदा दशिशां ददाति, खद्ठायां हि दक्षिणा प्रतिष्ठिता दरति, 

णाकलयः--कस्मिन् गु शहा प्रतिष्ठिता इति । याश्नवल्क्यः पुनः 

उवाच--षृदये इति । . कथम् ?. हि यश्ाच् इद येन शहा जानाति 



१ब् ५। } तस्ववह्नौ । ` ६७९ 

किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्वसौति वरुणदेवत इति 

स वस्णः कश्पिन् प्रतिष्ठित बूल्यप्सति कस्मिन्वापः 

प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्थिन्न्, रेतः प्रतिष्ठितमिति 

दय इति लख््रादपि प्रतिरूप जातमादददयादिव 

ख्प्तो हृदयादिव निभ्मित इति हृदये दव रतः प्रतिष्ठित 

भव तील्ये वसेवेतदयान्ञवल्तका । 

किंदेवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 

स सोमः कद्िन् प्रतिष्ठित इति दौच्तायामिति कसित, 

--तदृन्तिल्वात्, दये एव हि शष्ठ प्रतिष्ठिता भवति षति । शाकलः 

--हे याज्ञवल्क्य, एवम् एव एतत् । 

शाकलाः--भ्रस्यां प्रतोचां दिशि किंदेवतः असि इति। यान्न 

वलक्यः--वरणरेवतः रसि इति। शआाकलः-स वर्णः क स्षिम् 

प्रतिष्ठितः इति । याज्ञवल्क्यः--भष्प्, इति 1 शाकला -- कस्मिन् 

मु भापः प्रतिष्ठिताः इति । यान्नवल्क्य --रेतसि इति ¦! शकलयः-- 

कारिन् नु रेतः प्रतिष्ठितम् रति । याच्नवल्क्यः पुन; उवाच-- दये 

इपि-- -यदयप्याघुनिवंर्मष्केऽस्य खान' निर्णोत' तथापि इषा धिक्याद- 

स्योपचथद नात् हदयप्रतिष्टत्वमस्य वल सुकरम् । गारोरस्थाने 

घुनरस्य सब्देह गत्व तद्या ----““यया पयसि सपिसतु गढ्शेन्तरसो 

यथा। एव हि सकले काये शक्र तिष्ठति देहिनाम् ॥ इति | 

 शुतशमस्य ददयप्रतिष्ठलवं शर्पापचयत्वारेव । कथ छदयेऽस्य प्रति 

ष्टोक्ञा तत्कारण' स्लय' श्रुतिवेक्ति--- तसात् हदयाचिष्ठानकारण्णत् 

प्रतिरूप' जात' पुज" जना अइः---दरृदयात् इव रुषः निःख्तः शृद- 

यात् इव निख्धितः, हि भतएव हदये एव रेतः प्रतिष्ठित' भवति 

दूति! शाकस्यः---हे याश्नवसृक्य, इदम् एवम् एव । 

शाकलःः--भस्याम् दोष्यां दिशि किंदेवतः पसि इति । याच्ज- 



६८० वेदार्वसमन्वयः । [ शष थ। 

दौला प्रतिष्ठितेति सत्य इति तख्यादपि दौचितमाद््ः 

सत्यं बदेति सले शेव दौक्ता प्रतिष्ठितेति किन्नू, सय 
प्रतिष्ठितमिति द्य इति होवाच दयेन हि सत्य 

जानाति दये द्व सत्य प्रतिष्ठित भवतौलवमेदेत- 
दाज्ञवल्का । | 

किदटेवतोऽस्या ध्रवायां दिश्यसौल्यम्िदेवत इति 
सोऽग्निः क्थन् पएतिष्ठित इति वाचौति कस्मिन्न्, वाक् 
प्रतिष्ठितेति हदय इति कस्मिन्, हदयं प्रतिष्ठितमिति । 

अहललिकेति होवाच यान्नवल्को यवेतदन्यतास्मन्म- 

वलक्यः----सोमदेवतः भसि इति । शाकलाः---स सोमः कस्मिन् 

प्र्तिण्टिनः इति। यान्नवल्क्यः---दोक्तायाम् इति । शाकलाः 

कस्मिन् मु दोक्षा प्रतिष्ठिता दति। याश्नवल्क्छः---तत् कारण' दशे- 
यति--तस्मात् सत्यप्रतिष्टत्वकारणात् दोश्ितम् भादः ऋलिजः सत्यं 

वद इति, हि यस्मात् सत्ये एव दोला प्रतिष्टिता इति । शाकलयः--- 

कस्मिन् नु सत्यं प्रतिष्ठितम् इति, याश्नवल्क्यः पुनः उवाच--- दये 

ष्ति। हि भतएव दयेन सत्य जानाति, दये ण्व हिसव्यः 

प्रतिण्डित' मवति। शाकलः---हे याश्रवन्त्क्यः एवम् ए३ एतत् 

णाकलाः---भ्रष्यां प्रवायाम् ऊद्रायां दिगशि---मरोः समन्ततो 
वखतामव्यभिचारादृष्खा दिग्प्बेत्युच्यतै?--किंरेवतः रसि त्वमिति। 
याक्नवल्कवः--भ्रग्निटेवतः श्रस्ि दति । शाकल्यः-स भग्निः कस्मिन् 

प्रतिष्ठितः इति । यान्नवल्काः--वाचि इति। शाकलः-- कस्मिन् 

नु वाक् प्रतिष्ठिता दति । यान्नवल्कयः-- दये इति । शाकलः-- 

कस्मिन् नुदयः प्रतिहितम् दति;ः- | 

यान्नवसरकयः पुनः अ्रहल्िक इति शाकल" नामान्तरेण सम्बोध्व 
उवाच--यज्र यस्मिन् काले एतत् दुदयम् अस्मत् भन्धम-- भस्म; 



षब अ ] त्ववल्लो । ६८ 

न्यासे यत्रेतदन्यवाद्यत् सखाच्छानो वैनदयुर्वयापटसि ठेन॑- 
दिमथौरच्िति । | 

कस्मिन्न्. त्वः चाद्ा च प्रतिष्ठितौ स्थ दति पूं 
ति कश्रिन्न् पाशः पृतिष्ठित इल्यपान इति क्त्र. 
पानः पतिष्ठित इति व्यानदुति क्श्रन्र व्यानः पतिष्ठित 

दतु्दान इति क्चर् दानः एतिित इति समानदति 

स णषनेति नेाव्माःशट्लौन हि रुद्यतऽभी्यीन हि 

ौयथसेऽसङ्ो न हि सथ्नदःसितो न व्ययते म रिष्यति। 

देणान्तरे- मन्धासे मन्यसे- भमत तदेष प्रय दति भावः। कथम् १ 

षि यस्मात् यदि एतत् दयम् अस्मत् अन्यत्र स्यात् श्वानः कु्ुराः वा 

एनत् शरोर भद्युः खादेबुः, वयांसि वा ब्टध्रादयः एनत् विमधौरन् 

विलो युः विकर्धेरन् ति । ““शोरस्यापि नामरूपकश्चालकतवाचुदये 
प्रतिष्ठितत्वम्? इति भाष्यकारः । 

शाकन्ाः-- कस्मिन् नु तः च भ्राक्ना च प्रतिष्ठितौ खः इति। 

याज्ञवल्कयः प्रा प्रागष्ठत्ती--दइलि। शकन; कस्मिन् नु प्राणः 

प्रतिष्ठितः इति। यान्नवल्काः--श्पाने इति--सा्पि प्राण्ठल्तिः 

प्राङ्व प्रयादपानदन्या चैत्र निण्ह्यतेःः। श्एकत्तयः- कस्मिन् नु 

पानः प्रतिषितः इति। याज्नवक्काः---व्याने इति । “साप्यपान- 

ह ् तिरधरएव यायात् प्राणदधि प्राङ्व, मरध्यस्थया चेदयानहन्या न निण्य 

राते 1 शाकलः-- कस्मिन् नु व्यानः प्रतिष्ठितः इति। यान्नवल्कयः 

उदाने इति सन्ास्तिस्रोऽपि दत्तय उदाने कौलस्थानोये देब 

निबष्ठा विष्वर् भवेयुः? । शायाजयः- कस्मिन् नु उदःमः प्रतिहितः 

इति (1. याद्नवक्कप्रः--समाने इति । शुदि प्राण्णेगुदेऽपानः समानो 

नाभिदेशतः ) उदानः कस्डदशस्ो व्यानः सव्वश्षरोरगः॥' इतिं 

सरपात् नाभेमूलदेशत्वात् तज)दुतान्ररसतवात् च सव्यः प्राण्ठन्तय- 

त्द् 



६८ वेदान्तसूमम्वयः । [ रव १ 

एतान्य्टावायतनान्यष्टो लोका ष्टौ देवा षष्टो 
पुरुषाः स यस्तान् पुरुषाच्चिरद्च प्रलश्चात्यक्रामच्तन्लौप- 
निषद् पुरुषं पृच्छामि तच्चेन्प्रे न विवच्यसि मूर्ते 

विपतिष्यतोति । तप्ह न मेमे शाकल्यस्तस्य इ मृडा 

विपपातापि हास परिमोषठिणोऽग्योन्यपरजद्रन्यन्प्न्यः- 
मानाः । 
स्सस्मिन् पोषण लब्बुा खस्वकियान्य.नाधिर्वयि च परिष्धाय समर 

भजते ; अतस्वदाख्रयतवं सन्धाराम्। ऋणो हि मुखमागत्या्रमन्तः 

प्रवेशयति ; पपानः शक्लख्मूतरादोन्धधः प्रेरयति ; ष्यामः सव्यैशरोरे 
रस" वाहयति, स्वं दश्धाख्क् च प्रवत्षंयति, गत्युत्देपशमिमेषोगम ष- 
शादिचेष्टाः साधयति ; उदानो भाषख्मोतादि निन्याहयति ; समान 

भामागयपक्राशयवरोऽखः पचति । एवः क्रियाभेदात् तासां नाम 

भेदः। “श्सव्का दिः सर्ववे प्राणाः स एष नेति नेत्यासा (२।२३) 
दत्यव्र यथा सन्ामत्वमुपदिष्टः तथैवान्र ; व्याख्यातद्च तज्रेव । 

याक्चवख्काः-- एतानि र्ट भायतनानि “णथिव्यव यस्वायतनम्'” 

इ्त्येम्रादौनि, अटौ लो काः--भ्रग्निलोकादयः, ष्टौ देवाः--.शभरत- 
भिति होवाच” इत्येवमादयः, भ्रष्टो पुरुषाः--““गारोरः पुरुषः" उत्वा- 

दयः। स यः तान् एचिव्यादायतनसहितान् षष्टो पुरुषान् निरद् 

निघयेन ऊष गमयिला--ष्टचतुष्कमेदेन लोकखितिमुपपाद्य- 

प्रलुग्ह्ा--दिगादिक्रमेण भाकनि तान् उपसंद्ृत्य- भत्यक्रामत् इदया- 

दयु पाधिकन्यम् अतिक्रान्तवान् ; | तम् भोपनिषदम् उपनिषहम्य' पुरषः 

षच्छामि। त" पुरुषः चेत् भे मद्रं न विवश्यसि दिष्पष्ट म कथयथि- 

षपरसि, ते तव मूरै विपतिष्यति दति शाकल्यः तम् उषनिषद' पुरुषं 

न ममे न न्रातवान्। सुलराम् ्रभिथापेन तसय शाकलश्यस्य पुमः मूषी 

विपपात, श्रपि पुनः--किञ्च--भस्य श्रस्योनि सत्काराथे शिष्पर्मीध- 
मानानि परिमोविषः तस्कराः पजक; अपद्तवन्तः। कवमसखो- 
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अथ होवाच ब्राह्मण भगवन्तोयो वः कामयते स 

मा पृच्छतु सव्वंवामा पृच्छत यो वः कामयतेतःवः 
पृच्छामि सव्वान् वा वः पृच्छामौति ते ह ब्राह्मणा न 

दधृषुः । 
तान् देते: श्चोकेः पप्रच्छ -- 
यथा दन्तो बनस्पतिसतयेव पुरुषोऽख्षा । 
तस्य लोमानि पखानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ 

त्वचएवास्य रुधिर प्रस्यन्दि त्वच उतृपटः । 
तस्प्ात्तदाढसखात् प्रेति रसो ठच्तादिवाहतात् ॥` 

मयपरद्चतवन्तस्ते इति तत्कारण' कथयति-भ्न्यत्-न श्रखोनि 

किन्ति धन'-मन्धमानाः। ब्रह्मक्िदि धिनोतेन मवितव्यमिव्या- 

चारो ब्द्धनस्य फलप्रदथैनाय मूद्ेपतनादयुक्तिः । 
पथय श्रनन्तर' पुनः याक्नवसखछयः उवाच --डे भगवन्त; ब्राह्मगाः-- 

यः वः युखाक' मध्यं कामयते प्रभिलषतिमांप्र्टसमामां एच्छतु, 
सव्वेः वा मा मां सम्भूय एच्छत। यः वः कामयते--यान्नवल्कयः 

ए्च्छतु इति--त' वः मड एच्छा{मि, सव्यान् वा वः युष्मान् मिलितान् 

-- भद एच्छामि। ते पुनः ब्राह्मणाः न दधुषुः न प्रगल्भाः वन्नूवुः। 

तान् ब्राह्मान् अप्रगस्भान् एते; स्लोकः याश्नवस्कयः पप्रच्छ-- यथा 

यनस्मतिः म्टान् वक्षः, तथा एव पुरुषः भसूषा सत्यम् । तशय पुरुषस्य 

यधा लोमानि, तथा इश्षस्य पर्णानि पाणि; भस्य युरुषस्य वहिः 

त्वक्, द्लष्य उत्पाटिका नोरसत्वक् । अस्य पुरुषस्य त्वचः चण: 

स्धिर' प्रस्वन्दि- सन्दे, क्षस्य तचः उतृपटः नियासः। भाहतात् 

ठश्चात् रसः इव, भराठखात् भाडइतात् तस्मात् पुरषात् तत् भोखित 

प्रेत्ति। भस्य पुरुषस्य मांसानि, हचचष्य शकाराणि शकलानि साद 

त्वक् । ठ्तस्य किनाट' काष्ट संलस्न' वल्कल पुरुषच्य लाव-- नान्लो- 
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माध्सान्यस्य शकराणि किनाटसलाव तत् स्थिरम् । 

अरस्थोन्यन्तरलो दारूशि मञ्ना मज्जोपमा क्ता ॥ 
यहुल्लो वरकोरोहति मूलान्नवतरः पुनः । 

मत्यः खिन्पृलुना ठकः कस्मान्भरलात् प्ररोहति ॥ 
रेतस इति मा वोचत जोवतस्तत् प्रजायते। 

धाना इव वे चोऽञ्जसा परत्य सम्भवः ॥ 
यत् समूलमारयुद्चः न पुनराभकेत् । 

मच्यः खिन्ृ्युना ठकः कण््ान्नात् प्ररोहति ॥ 

ऽय' पुंसि अत क्तोते--स््नायुः। तत् स्राव काष्टलग्नवन्त्कलवत् स्थिर" 

ृट्म् । भन्तरलः स्नायोरभ्यन्तरे पुरुषस्य अरयो {न, दन्तस्य दारूणि । 

पुरुषस्य मल्जा तत्तस्य म्छपमरा छता तत्साद्ग्यात् ) एवः साद्श्यः 

प्रदण्यं वैसाषटश्य' दभयलि--यत् यदि कुः {छन्नः वत्तः नवतरः सन् 

पुनः सनात् रोदति म्य; मनुष्यः स्वित्-वितक--ख्तुगना छरकुः 

चिक्र, कस्मात् सन्नत् प्रदःरति-- दलि प्रश्नः । रेतसः प्ररोहति इति, 

ह ्राह्मणाः, मा वोचत नैव वक्तैरत। कथम् १ तत् रेतः जौवनः 
--न सखलतात्- प्रजयति । वत्त; पुनः धानादरदहः दजकदहः- रव~ 

अनर्थकः । - व्ल; प्रत्य स्त्वा अक््नसा साच् सख्न््न सम्भवः भवेत् 
धानातः, न तथा पुरुषः } यत् यदि तत्स्य आरन षानादिसहदि- 

तम् ्राद्रहेयुः उत्पारटयेशुः, न पुनः च्रामवेत् न 'उत्पद्यत। ख्त्य्ना 

यदि मचय; छ्; स्वि करत् 'सून्तात् प्ररोष्टति इति पुनः प्रश्चः। स 

परुषः जातः एव नित्य विद्धमानटव प्रघरुजत्वात, न जायते न मतः 

पुनः जायते, कोनु ठव' पुरुषः पुनः जनयेत् । ब्राद्मण्णनां सूकोभाकै 

कुतोऽस्यागमन' तत् स्वयमेव दिद्ठणः{त-लिष्टमानस्य नित्य" ब्रह्मणि 

विद्यमानस्य, तदिद; तस्मिन् विद्यमान एति ज्ञानवतः, रातिदातुः- 

रातेः--षच्यथं प्रथमा-- घनस्य दातुः--व्ययेद' धायते जगत्? इति 
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जात एव न जायते कोन्वेव जनयेत् पुनः । 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणम् । 

तिष्ठमानस्य तदिद् इति! ह ५।८।१०- रट । 

< । तमेव घोरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्व्वौत ब्राह्मणः । 

नानुध्यायेदद्भञ्छब्दान् वाचो विग्लापनं हि तदिति ॥ 

वु ६।९।२१ । 

१०। सनारोः सनासः सनातनात् सनातनः सन- 

गात् सनगः परमेष्ठिनः परमेष्टो ब्रह्मणो ब्रह्म सखवम्भ् 

ब्रह्मणे नमः 1 वृह &।६।२ । . 

न्यायेन--स्वसम्पहितर णभोलस्य ( ११।११५ ) पुरुषस्य परायण' परमा- 

खयः विक्नानम् अनन्द त्रह्म। ब्रह्मैव तस्य मल नान्यत् किञ्चन 

दलति भावः । प्रन्नानघनेन प्रान्ननानन्दमयेनालिङ्धिःतस्य जोवस्य विन्नान- 

स्वरूपात् विन्नानमयत्वेन खृष्टिमुखे प्रघमजत्वं विभजनात्, श्रतएव 

““अ्रनेन जौषेनाच्छनःनुप्रविश्य? इन्य क्तिः । प्रकरणमिदमष्टावायतना- 

न्यष्टौ लोकाः, श्रष्टा देवाः, जौोवशक्तेः प्रवेशात् तत्तनिष्ठाः पुरुषाः, 

सम्यनेतानावसनि प्रथमजे पुनरुपसंहत्यापगतद्दयादयुपाधिघ्य' परा- 

मनि तिष्ठन्त' पुरूषः ज्नानगोचरमकारयत् । 

2 ब्रह्मयोमानुग्हीतला बुदिरनायासेन निखिल" तत्तमायन्तो- 

कराति, भ्रन्यथा बहशास्ताभ्यासेनापि न तत्स्फत्तिजीयते । एतदैव 

कथयति शुतिस्तमेवेति। त परात्मानम् एव (४।११५) विन्नाय सानलात् 

सम्बन्धेन च्नाल्वा धौरः प्रन्नावान् ब्राह्मणः प्रन्नां जिन्नासानिठत्तिकरीं 
कु्व्यीति । बहन् शब्दान् योगविच्छेदकरान् न भअनुध्यायेत् न रनु 

चिन्तयेत् । कथम् ? तत् भरनुचिन्तन' वाचः विम्लापनः विशेषेण 

ग्लानिकर --तच्छप्रकाशप्रातिकूल्यात् था खममात्रं स्यादिति भावः +: 

१०। श्राचाओपरम्पराक्रमो हि वभः! तत्कोन्तेनसुपनिषदि 
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दश्यते । शेवरागुग्टद्धो तवुच्चौ खयः वेदः प्रतिभावतोति प्रदथनाय .सनारोः 

सनासः, सनातनात् सनातनः, सनगात् सनगः, परमेष्ठिनः परभेष्टौ, 

ब्रह्मणः ब्रह्म खयम्भुः इति चरमां भो वंगको्तेनसय परिग्ण्ोतोऽव्र । 
6 

परभेष्टो विराट्, ब्रह्म हिरण्यगभः । शग्ठरानुग्टहोता बुदिरेव हिरण्य 

मर्भः। अतएवाह टोकाक्तत्--““खय' प्रतिभातकषेदो हिरण्यगर्भो 
© => 

नाचाथाग्तरमपेक्ते । ईश्वरानुग्टषोतस्य ुहावाविभूतादेदादेव विया- 

साभसमग्भवात् इति । एष वंशानुक्रमः : - 

अथ वंश्यः। पतिमाब्यो गौपवनात् गौपवनः पौतिमाष्यात् पौतिमाष्यो गौपषनात् गौपवनः 

कौशिकात् कौशिकः कौर्डन्धात् कौश्डिन्यः शण्छिर्धात् शाङ्डल्यः कौशिकः गौतमाच्च 

गौतमः! 

भाग्रवेश्यादाग्िवेश्यः शार्डिख्याचानभिन्नातात् चानभिन्ात मानभिन्नातादानभिन्नात भानमनि- 

ज्नातादागभिस्नातो गौतमादरीतमः रंतवप्राचौनयीग्याभ्यं सेबतप्राचौगयोग्यौ पाराशय्धात् पारा- 

शर्ययों भारदाजाद्वारदाजी भारदाजाच गौतमाच्च गौतमो भारहाजाहारहान्नः पाराशर्यात् पाराशय्यीं 

बेजवापायनादेजवापायनः कौश्कायनः कौशिकायनिः । 

एतकौशििकाषुतकौशिकः पाराशरवयायात् पाराशर्णायण; पाराशय्धात् पाराशर्यो जातृकर्प्रा- 

व्जातू कण्ठं आसुरायन्णान्न यास्काच्वामुरायण स्तव; स्तेवणिरौपजन्धनेरौपलन्धनिरासुरगासुरिभार. 

बाजाहारदान्न आआतंयादात्रयो माण्टेमाण्टिगौतमाद्नीतमो वात्स्यात् वातम्यः शा{र्डल्धाच्छा- 

श्छिख्धः कवश्ोव्यात् कागय्रात् कंशोय्यः काप्यः कुमारहारितात् कुमारद्ारिती गाखवात् गालव 

विदर्भीकौर्छडिन्यात् विदर्मोकौर्डिन्धौ वत्सनपातोबा्वात् वत्सनपात् बाखवः प्रथःख्ीभरात् 

पन्थाः--खौभरोऽयास्यादाङ्किरसाद्यासय आद्गिरसः आाभतेसख्वाष्टादाभूतिस्वाष्टो शिच्रङ्ात् = त् 

वि्रक्पस्वाषटरोऽञ्िभ्यामश्िनौ दघौच अरयन्शादहधप्यङ्डन यव्ये शोऽयनः योदेवादथन्छा दै . न्यो 

पराष्कर्गात् सत्यु: प्राध्व-समः, प्रध्वं सनात् प्रप्यसन एकश्धपैरेकङपिविप्रचित्तेविप्रचिन्तव्यच्व्यं षिः 

सनारोः सनासः समातनात् सनातन; समगात् समगः परमेष्टिनः परपरि ब्रह्मो ब्रह्न खयू 

त्रये नमः । ठङ्ः ४।६।१--३। 

पतर भ्ररचमाम्तः शिष्यः पञ्चम्यन्त भावाय) चरमाध्यायेऽष्टमे 

सोप्राधान्धात् गुणवान् युतोभवबतोति स्नोविगरेषणेनेव पुशविरेषणा- 

दाचाखपरम्धरा कौल्येते। तद्यथा, 
अथ वश; पौतिमाषौ ऽकः काल्यायनीपुचात् काल्यायनौपुको मौतमौ पबात् मौतभोपुचौ भार- 

इाजोपुशात् भारहाजोपुचः पारा्पुचात् पाराभरौपुत्र अौयखन्तौप्ादौपखसौपु्ः पाराश्वरी- 

प॒ज्ात् पा्प्सेपवः काल्यायनौएवात् कान्यायनी पुवः कौणिकौपुवात् कौशिकौपुज भालम्बौएवाश्च 

गेयात्रपदोपुव्ाच भ्यात्रपदौपुवः काखौपुताच कापौपुवाडं कापौठु्ः। 
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११। भां ब्रह्मवादिनो बद्न्ति। 

क््िंक्ारण ब्रह्मकुतःसखमजाता 

जौवाम केनक्त च संप्रतिष्ठिताः। 

भवषिषिताः केन सुखेतरेषु 

वत्तामडह ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥ 

भावेयौपुवादावंयीपुच्रौ गौतमौपचाद्गौतमौपुचः भारदाजौपृ्राहारहाौ एवः पाराशरोपुत्रात् 

पाराशरौणवो वात्मौपुवादात्सौपुचः पाराशरोपुतात् पाराशरौपुवो वाङ्घारणौपुवाराक्ारणौपुको 

बाह्ृासणोपत्रादाक्रारुषोपुव आत्तभागोपुचादातैमागीपुवः जौ ङ्गौपुचाच्छौङ्पुचः साहतोपवाश्नाङ- 

सौपुष भालम्बायनौपु्रादालम्बायनोप्च भालम्बौपुव्ादालम्बौपुकौो जायनौपुचाच्जायन्पोपुचो मास्छु- 

कायमौपुवान्माण्ड्कायनौपु वो माण्ड, कौपुचान्मास्डुकौपुचः याण्डिलोपुवाच्छाङ्डिलोपुतरौ राधौतदौः 

पुाद्राधोतरीपुत्रो भालुकौपुाहालुकौपुचः करौशकोपतचाभ्यां क्रौलिकोपुचौ बेदथतीपुवाबदभतौ- 

पचः कार्केयीप् चत्काथकेयीप्.वः प्राचोगयोगौपत्रात् प्राचौनयोगौपुवः सांनोवौप् वाकजोवौ- 

प्,चः प्राग्रौप्, चादापुरिवासिनः प्राग्रीप्, च आमुरायग्यादासुरायण भआपुररासुरिः। 

याज्ञवक्छाद्यान्चवल्क] उद्ालकादुद्ालकोऽस्णादरुश उपरशेरूपरेशिः कुयेः कुशिवाखजध्वसी 

वःजग्रवा जिह्वावतो वाष्योगाज्छिद्वावान्वाष्यौगौउसितादयार्षगणादसितोवाषैगणो हरिनात्कश्यपा- 

र्तिः कश्यपः शल्पातकश्यपाच्छिल्यः कश्यपः कण्यपा्रेभरवेः कश्यपीद्रंप्तविर्बाचोवागरन्िश्ता 

अग्रा; ऽदित्यादाददियानौमानि क्तानि यजूषि वाजसनेयेन यान्चवसरकेनाऽ.स््यायन्ते । 

समानमाऽऽसाजोवौप् चाक्मोज्ौवौप, चौ माग्ड् कायनेमाण्ड् कायनिद्ायडव्यास्मागडव्यः कौत्सा- 

त्कीत्मो माडडित्येमाहिव्िवामकलाय्रणाहामकसायणःशाण्डिल्धाच्छाग्डिक्धो बास्यादास्यः कुजे; 

कुग्यर्यन्न खसे राज्सलम्बायनाद्यन्नवचाराजम्तम्बायनम्तुरात्कावषेयाच्तरः कावषेयः प्रनापतेः प्रजा 

पति््रह्मणो ब्रह्म स्वयश्भ, त्रह्मरी नमः) वरद, ८।५।१--४। 

११। वेदान्ततक्छसंग्रहम्रूतोऽयमध्वःय मारभ्यते भरो ब्रह्मवादिनो 

वदन्तिः इति निव चनेन । ततादौ प्रचरसुखेन ब्रह्मव्यतिरिक्त' कारणा- 

म्तर' निरसितुमाषश-- कि ब्रह्म कारणम् ? कुतः वय' जाताः स्मः ? 

जाताः सन्तः केन जोवाम जोवनधारण' करवाम? क्त च वयः सम््रति- 

षछिताः--भन्ते खिति कुद्धः ? हे ब्रह्मविदः, केन व्यवस्यां--स्यतैः 

श्रः--िविधव्यवसायम् भवधिण्ठिताः भधिक्लत्य खापिताः वय' सुखे- 

तरेषु सुखदुः खेषु वर्तामहे । 6 



६८८ वेदान्समन्ययः । | १९ च। 

कालः खभावो नियतियदच्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चन्या । 

संयोग एषा न त्वात्मभावा- 

दात्माप्यनौशः सुखद्ःखडेतोः ॥ -. 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् 

देवाव्मशक्ति्ः खगुरौ निगृढाम् । 

यः कारणानि निखिलानि तानि 

कालात्मयुक्तान्यधितिष्टलेकः ॥ 

एव' प्रखसुलयाप्य ब्रह्वव्यति रिक्तः कारणान्तर' निरस्यति कालद्ति। 

कालः--सव्परभूनानां विपरिषामहेतुः, खमावः-- पदाथानां प्रति- 

नियता शक्तिः, नियलिः--श्रविषमपखयपापलक्षण' कन्ध, यट च्छा-- 

भाकस्िको प्रासिः, भूतानि--श्राकाशादौोनि, योनिः-- प्रक्षतिः, 

पुरुषः- जवः इति--चन्तया चिन्तय निरूपणीयम् । तषामकारगलवं 

निरूपयति--एषां कानलादौनां न तु संयोगः कार्ययोत्पादने मिलित- 

भावः। कथम् १ भावभावात्-नोवचंतन्याधिष्टानवशात् रु म्द्ौगौ 

मवति । यद्येवम् भवेव भवतु कारणम् ? तदपि न--सुखद्ःख- 

हेतोः सुखदुःखाघोनलतात् आआापि अ्रनोशः श्रष्मतन्चः। 

एव' कारणान्तरनिरसनानन्तर' ध्यानयोगेन ब्रह्मविदो निखिल. 

शकतिप्रसखवणः परमान्ानभेव साक्तात्कारणत्वनापश्यत्रित्याङह तद्ति। 

ध्यानयोगानुगता; ते ब्रह्मविदः ्वगुरुः खस्वगुणैः द्रव्यारितष्टयिव्या- 

चैश्वयये : निगृदृ¡ प्रच्छवां देवामशत्तिं देवस्य परासनः श्रात्गकि" 
निजां शक्तिं चिच्छक्तिम् अपण्यन्। कोऽसौ देवः यस्येयमामशक्तिः ? 

यः एकः अदितौयः क।न।्मयुक्तानि निद्डिलानि तानि खभावादोनि 
कारष्णानि ्रधितिष्ठति। 



ष्श्न।}  , त्ववी । ` द 

तमेकनेभि विचत' षोडशान्त 

शतार विशतिप्रलराभिः। 

अष्टको: षड्भिरविभ्वरूपैकपाशः ` 
विमागमेद दिनिमित्तेकमोषम् ॥ 
पञ्चसोतोऽग् पञ्चयोनुग्रवक्रां 
पञ्चप्रागोम्मि पञ्चवुद्रादिमूलाम् । 

त' चक्रत्वेन वर्यति तमिति। यः एकः निखिलानि कारणानि 

्रधितिष्टति तम् एक" नेनि चिष्ठत' तिभिः स्वरजस्तमोभिः प्रलति- 

गुणैः ततः; षोटृणान्त--प्रञ्चभूतानि एकादशेन्द्रियाणि शति 

षोडशविकारः श्रन्तः अवसानं यस्य, भ्रधवा प्रख्ोपनिषदुक्षषोडशकलाः 

( ५।७ ) अवस्मन' यस्य ; गताार- पञ्चाशत् भ्रराः वस्म- यच्च 

विपय्थयमेदा भवन्तयशक्धिश्च करणवेकस्यात्) भष्टाविंशतिभेदा 

तुष्िनेवधाऽ्टघा सिदहिः॥? दति सांख्यकारिक) क्ताः पञ्च चिपय्ययभेद 

अष्टाविंशतिमेदा चाशक्तिनवधा तुष्टिरष्टधा सिदिरिति पञ्चाशत्, 
वि षस्त कारिकायास्तद्पाख्यायाय् न्नातब्यः (सां २९७ ण्स); 

विंशतिप्रत्यराभिः--दशन्द्रियाणि तेषाञ्च विषयाः शब्दस्यर्रूपरसगन्ध 

वचनादानविद्धरणो तृसर्गानन्दाः प्रत्यराः अराणां दाटंपराय किसकाः 
तैः ; षड्भिः षटसंख्यकंः श्रष्टकंः (१) भूम्यादि प्रकषत्वष्टकम्, (२) 

त्वगादि धाष्वष्टकम् (२) भगिमादोखखाटकम् (४) धर्ममन्नानादि भाक- 

टकम् (५) ब्रह्मप्रजापत्यादि देवाष्टकम् (६) दयादिगुणाष्टकः तेः-- 

युक्तम् ; विण्वरूपेकपाश' विश्वरूपः नानारूणः पुचाब्रादिमेदात् एकः 
कामणएव पाशो यस्य ; तिमागमेद--घरमाघचन्नानमागेमेदा यस्य ; 
दिनिमिन्तेकमोष्'-- हयोः पापपुखयोः निमित्तम् एकः मोहः अना- 

मसु आ्ासाभिमानः यस्य ; एवम्भूतं ब्रह्मचक्रम् भधोमः इति परे- 

शान्तयः । 

पुनश तं नदौतवेन वगयति -पश्चसरोतोऽभ्बम्-पश्चस््रोतासि चश्चु- 
८७ 
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पञ्चावत्ता पञ्चदुःखौघवेगां 

पञ्चाशङ्गदां पञ्चपव्वामधोमः ॥ व 

सर्व्वीजीवे सर्वसंस्थे दहन्ते 
 तस्धिन् श्प्टसो खाम्यतै ब्रह्मचकते । 

पृथगात्मानः प्रेरितारश्च मत्वा 

नुष्टसतस्त नाखतत्वमेति ॥ 

रादोनिश्नानेन्द्रियाणि भस्बुस्ानानि यस्यं; प्चयोनुयग्रवक्रा--पश्च- 
योनिभिः कारणभूते; पञ्चभूतैः उग्रां भोषणां वक्रां च; पञ्चप्राणोस्मिं 

--पाण्यादोनि पञ्च कम्म न्द्रियाणि ऊयः यस्याः; पञ्चवुदधयादिम्ूलां 

-- पश्चन्नानेन्दरियजन्यवोधानाम् शादिकारण' मनो यस्याः ; पञ्चावत्तां 

-- पञ्च शब्दादि विषयाः भान्तः यस्याः ; पच्चदुःखौघवेगां-- गभं दुःख- 

ज अदुः ख-जरादुःख-व्याधिदुःख-मरणदुःखानि प्रवाहवेगः;ः यस्याः ; 

पश्चार्धे दां,-- वपययादयः पञ्चाग्रत् भेदाः यस्याः ; पञ्चपन्वाम्-- 

अविद्याऽस्मितारागदह षाभिनिवेणः पच्छक्लशाः प्रन्वाणि यस्याः तां 

नदोम् भोम: अधिगच्छामः सखायत्तोकु्मः । 

एवं ब्रह्मचक्र ब्रद्मस््नोतस्यां वत्तंमानानां जवानां कथःवा चक्र 

भ्रभितो सुकतिर्भवति तदाह सव्वेति। सन्भाजोवे सव्वषाम् भाजोवः 
भाजोवन' यस्मिन्, सव्पसंस्थे- सर्व्वेषां संस्था सम्यक् खिति: यस्मिन्, 

हन्ते सन्धान्त्भावके अस्मिन् ब्रह्मचक्रं हंसः जोवः आत्मान खः प्रेरि- 

तार प्रेरयितारं च एथक--्रन्योऽषम् अन्योऽसौ इति खरूपपायेक्यं-- 

मत्वा तत्प्र गणावमाननात् शाम्यते परिवत्तते विविधावसयाधोनो 
भवति । ततः विविधविपरिवत्तनानन्तरं तेन प्ररयिवा जुष्टः मदितः 

अनु्टदहोतः ्रष्धतत्वम् एति प्राप्रोति। दुःखतापकरविविघपरिवत्तने- 
नापमतमलः परात्मानुग्रहभाक् भवति ततोऽस्य विमुक्तिः । 
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उद्व तमेतत् परमन्तु ब्रह्म 
सस्मिरस्वय' सुप्रतिष्ठाक्रच्च। 
अचान्तर ब्रह्मविदो विदित्वा 
लोना ब्रह्मणि ततूपरा योनिमुक्ताः ॥ 
संयुक्तमेतत् चरमचचरद्छ 

व्यक्ताव्यकं भरते विग्वमोशः । 

अनौशश्चात्मा वध्यते मोक्तुभावा- 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सव्वपाजैः ॥ 
ज्नान्नौ दावजावौशानौशा- 
वजा का भोकतभोग्याथयुक्ता । 

उद्गोतसिति। एतत् सव्यान्तभीवक' ब्रह्म तु परम" सर्ववोत्क्लष्टम् 

खङ़रौतम्। तस्मिन् ब्रह्मणि तुरोये चय-भोक्ता भोग्य प्रेरयिता 

दूति, सुतरां तत् सुप्रतिष्ठा शोमनप्रतिष्ठा स्वस्य निश्चलतया स्िति- 

स्थानम् । कथम् ? भरत्तर खयमविचतुगरतस्वभावम् । ब्रह्मविदः भन्तर 

सव्धान्तराव्ानम्--“*अरवसरमष्येऽन्तरातमनि च इत्यमरः-विदित्वा 

अतर ब्रह्मणि परमे लोनाः श्रएथगभावेनावख्िताः सुतरां ततृपराः तदटेक- 

परायणा; सन्तः योनिमुक्राः--योनिः प्रक्लतिः ततृक्राय्थजातञ्च ततो 

सक्ताः स्वातन्तेयण स्थिताः सखेरुपप्रतिष्ठाः-- भवन्ति 

संुक्तमिति। चर विनाशि-तिरोघानख्भावलात्, भ्र 

श्रविनाशि-नित्यविदयमानत्वात्, व्यक्ताव्यक्त व्यक्तं विकारजातम् 

व्यक्तं कारण'- संयुक्तं परस्पररभिलितः सत् विश्व' निखिलम् । तदे 

तन्निखिलम् $णः सत्थशक्तिमान् भरते विभक्ति । अनोशः भल्पशक्तिः 
च भ्राता जोवः भोक्लुमावात् बध्यते भोगस्छृहया बो भवति । देव 
परेण' नात्वा सव्धपाशेः सव्यैविघधवबन्धनेः सुच्यसे । 

एवं जगञ्नोवपरन्रह्ममुक्तित्लवं स्त्तेपेणोक्ता सुस्पष्टमभिदधातिं 



६९ वदट्एग्वसमन्वयः | [ ९९७ ७, 

अनन्तश्ाह्मा विष्वरूपोद्क्षर्ता 

त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥ 

चछर प्रघानमरूताक्लर इरः 

्रात्मानावौशते देवएकः । 
तस्याभिध्यानादोजनात् तच्चभावाद् 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिहत्तिः ॥ 

च्रानाविति। स्ान्नौ-न्नः ईशः श्रन्नः जोवः तौ-- रौ ईशानोग्रौ शक्छा- 

शक्तौ अरजो जश्मरहितो ; भोक्तभोग्थाथेयुक्ञा- भोक्युः जोवस्य मोगयोभ्य- 

विषययुक्ता--श्रजा जन्मरहिता प्रक्षतिः डि एका--विविधरूपेण 

प्रकाशमःनापोण्वरणशक्रितेन कीवला--एतत् त्रयः ब्रह्मं ब्रह्म--"“तस्मि- 

स्तयम्” दत्युक्रत्वात् एकस्मन्रेय परब्रह्मणि भोक्तुभोग्यप्रं रयिटटरूपेर 
विभजन, भोक्लुभो म्यो स्तच्छक्कितया प्र रयितुश्चामतया तुरौयादवि- 

भागः, “तत् सव्वैमभवत्ः (८।१२) इति ततस्तया सच्छावत््वात् स्वरू- 

घतद्चैकम्, सर्पन्तु ब्रह्मानुरूपमन्तमावकतवं, नियन्तरि जगच्जोकानां, 

जैव श्तौ ““ययेद' धायते जगत् (गो ७५) इति निखिलस्य लगलः, 

जगदुपायां प्रकतिशक्तौ भरूतनिचयानां तदुतूपत्रानाश्चान ` ततया 

स्थितिः; भ्रतएव च चयाणां ब्रह्मलम् (८।१४)-यदा विन्दते लभते 

भविभाम' भजते, तदा पिश्वरूपः--जगष्नोवमियन्तुत्वेन विविधर्पेश् 

प्रकाशमानः--भनन्तः सव्कान्तर्भावकतया परिपूणेस्वभावः श्रामा हि 
भकत्ता--"तदातसानश खयमकुरुत" ( ८।६ ) इति विभजनस्य न 

कत्ता । 

एतदेव स्फुटतया विघ्ठगोति ! क्षर प्रधानम्, प्रसताकच्तर- 

भरतश्च तत् भक्तरच--इरः शरैश्ठरः भक्तानादिहरणात्, सषरामानौ 

प्रधानपुरषौ-कम्म-एकः देवः ईशते ष्टे । तस्य देवश्य सभिध्या 

नात्, योजनात् सव्वै् ससषामान्राणां सत्ताभूलतया संयोजनात्, भूय 
ठ् | 



१९५११}  तक्त्ववक्ञो । ६९३ ^, 
नात्वा देव सव्वेपाशापषानिः 

त्तो गोः क्रेद्चेजन्पममव्यप्रहाशिः। 

तस्याभिष्यानात् ठदतीय' टेषभेटे 

विग्रवे भवस्य केवल आाप्रकामः ॥ 

एतजनज्ञेय निलयमेवाद्मसंस्य 

नातःपर वेदितव्य हि किञ्चित् । 

भोक्ता भोग्य प्ररितारञ्च मला 

सव्वं प्रोक्तः विविध ब्रह्ममेतत् ॥ 

अरसक्तत् तद्भावात् सन्यस्य तत्सत्तया सन्लावत्वदगशेनात्, भन्ते तत्व 
साक्तात्कारपरिपाके विश्ठमायानिहल्तिः-विशरूपायाः मायायाः 

प्रकते; निहत्तिः कार्ययोपरतिर विभक्तया प्रकाशमानत्वात् । 

न्नात्ेति। दैव क्नाला सच्छपाशापष्ानिः- सर्व्वेषां पाशानां 

बन्धनानां हानिः छेदः, ल्षोरैः क्षयप्रापैः भविद्यादिभिः केशैः जग््र- 

मत्युप्रहाणिः जननमरणदुःखनाशः, तस्य देवस्य भ्रमिष्यानात् टेष्मेदे ` 

देष्दभङ्गे विग्वेश्य्थ' प्रभवाप्ययादि नि खिलेश्वय लक्षण' ठतोय' जोवपरि- 

ष्वः स्थानं त्राखेति ष, केवलः निरस्तसमस्तैश्वव्धाभिध्यानः भाप्तकामः 

पूणनिखिनलाभिलाषः भवति । 
एतदिति । एतत् परं ब्रह्म स्थानभर्थैःस्य प्रकाशमानत्वेऽपि नित्यम् 

एव प्राममंखम् आत्मनि सम्यक् खितः श्ेयम् रएकाकप्रत्ययत्वात् ; ` 

भतःपर' तस्यालरस्यत्वक्नानानन्तर' किंचित् न षेदितव्यम् अस्ति, 

तुये सन्धन्नानस्य पथवसानात्। भोक्ता मोक्तार' जोव, भोग्य | 
जगत्, प्रे रितारः नियन्तार' मत्वा मननविषय'. कला सव्यम् एतत् | 

विविधं ज्रिप्रकार-- प्रकारस्य प्रकारि लेक तुरोयम्- ब्रह्मं प्रोक्तम् । 

विना हि मननात् चिविधप्रकाशस्य मूलतेदेकत्व न कखातु प्रतिभाति 
भावतो विमक्ञतया प्रहिभासमानलात्। एक एवे खाक चिषे ` 

८ 



&<8 षे दटान्तसमम्बयः ।  [ ११ ३। 

बङ्कर्यथा योनिगतस्य मूत्तिं 
च (> 

नं टप्यते नेव च लिङ्नाशः। 

स भूय एवेन्धनयोनिखड्य- 

सद्दोभय प्रणवेन टेरे ॥ 

भोग्यालतया, मानसे भोक्तामतया, जोष नियन्तामतया प्रकाश्मामः, 

भअतएवैकस्यैव ब्रह्मणः स्थानत्रये विदयमानल्वात् त्रयः ब्रह्मव्युक्तिः तद- 
न्तरा तत्सन्तया जितयस्य सत्ताव्छात् 1 विपरौोतमिद' यदविकारो 

 चेतन्धखरूप राता भोगम्यामतया मोक्कावमतया नियन्वात्मतयात्ा्न 

प्रकाशितवानथयच नित्यावसंस्थएव सः \! “^सव्वेकश्या सञ्वेकामः सव्व- 

गन्धः सव्यैरसः' (६४) दत्य भोग्यामतया, “मनोमयः प्राणशररो 

भारूपः सत्यसङ्कल्पः '› इत्य भोक्तात्मतया, “एष म॒ शआआत्माऽन्तष्ट दये? 

षत्गरत नियन्त्रामतया प्रकाशस्य सरुलमन्वेष्टव्य', “ज्यायान् एधिव्याः” 

दत्यादिष्ववि कारित्वस्य च, सव्वान्तभीवकं तुरोयन्तु “एतद्रद्म” इत्यत्र । 

मधब्राह्यणे पनस्तन्वमिद' परिस्फयम् । उपासनासिद्धयधेसुपासकटष्टा- 
वषटथकत्वेऽपि परथक्तया प्रतिमातोति नेतहिपरोत' यदि तच्लमिरः 

जातु दृष्टितो नापसरति। “ज्यायान् एथिव्याः” इत्यादयुक्तिः > "2. 

वेगुख्यवारणायेति मन्तव्यम् । एवं “रूपः रूपः प्रतिख्पो विख 

(५।६) द्रत्यत्र वद्िःशब्द्ः | 

वद्करिति। योनिगतस्य अरणिगतस्य वङ्ग; मूर्तिः यथा मथनात् 
प्राक् न दश्यते, न एव॒ च--निष्मणग्रासेमुः ्तिमत्वाभावात्- तस्य 
वङ्कः लिङ्न!गः सूच्मतनोरत्यन्ताभावः। कथ न्नायतेन तस्य सूच्छ- 

तनोरभावद्ति? सएव निव्वाणप्रासः रयः एव पुनरेव इन्धनयोनि- 

ग्यः इन्धनेन कारणेन ग्टह्य: दृष्िगोचरविषयः। तत् उभय' वा-- 

लदुभयमिव-देहे भरर्स्िानोये प्रणषेन उन्तरारणिस्थानोयेन भरासः 

व ह्िस्यानोयः ब्यम इति ओषः 



ष्म]  तत्चवक्नौ । : ६९५ 

सदेहमरणि क्रत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । 

ध्यान निग्धेधनाभ्यासादेव' पश्येच्निगृट्बत् ॥ 

तिक्लेषु तेल' दधिनौब सपिं- 

रापः सोतःखरणोषु चाग्निः । 

एवमात्माव्मनि ख्द्यतेऽसो 

ससेनेन तपसा योऽनुपश्चति ॥ 

सर्व्वव्यापिनमात्मान च्षौरे सर्पिरिवार्पितम् । 
` आत्मविदयातपोमूल' तद् बह्मोपनिषत्परम् ॥ 

तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् ॥ भवे, १।१-- १६ । 

एलदेव सुख्मष्टं प्रथयति खदेदमिति। स्वटेदम् श्रि" प्रणवः 

च उन्तरारणि' कत्वा ध्याननिगम्थनाभ्यासात्--ध्यानरूपस्य नस्थनस्य 

्रभ्यासात् निगृढुवत् निगुढ़ाग्निवत् देवः दोतमस्भावः परमात्ानः 

पश्येत् सात्तात्कुव्धात् । 

तिलेष्विति। तिनेषु तेल, दधिनि सपि; छलम् इव, सोतःसु 

भन्तःसलिलप्रवाष्ेषु रापः, अगणोषु अग्निः मथमादिना गातं । 

एवम् भात्मनि टे भ्रसौ देवः ग्टह्यते। केम ग्रद्यते? यः सत्येन-- 

भ्रूतहिता्थव चनेन, तपसा--दन्द्रियमनसामैकाग्र लक्षणे न---एन' देवम् 

श्रमुप्यति । 

कथमेनमनुपश्यतोत्यपेक्याह सब्भेव्यापिनमिति । सव्धव्यापिनः 
सव्धस्मिन् जगञ्जोवादौ व्यापिन' व्याप्य अवसितम्, आवानम् श्रन्त- 

यीपिणं, क्षौरे सपिंः इव अ्रपितं सारत्या नित्यसम्बच्म्, भ्रामवि्या- 

तपोमूलम्--“धियोयोनः प्रचादयात्" (ऋक् रम, रस्, १०कऋक् ) 

°न्ददामि बुियोग' तं येन मा सुपयान्ति त (गोता १०।१०) इति-- 

भामविद्यायाः तपसष् मूलः कारणम्-तत् प्रसि ब्रह्म--तुरौय 



१२ । ऋचोऽच्षरे परमे व्योमन् 
यस्मिन् देवा भधि विश्वे निषिदटुः । 

यस्तन्न बद 
किख्वा कर

िष्यति ६
 

५ यङ्त् तदिदुस्तद़मे समासते # ५ 

५ श्च अ 

भूत भव्यं यच्च वेदा वदन्ति । 

यद्म्ान्प्रायो जने बिश्वमेतत् 

तस्मिंश्ान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ ¢ 

सवतत सच्वन्तभोव कम्, उपनिषतुप्ररं उपनिषत्सच॒ परं सन्येष्टम् 
---उपभिषखमस्मिन् परः खेय इति मा्यकारः--दिव्यचनमध्यायपरि- 
समाष्यरथम् । 

१२। परतच्लसाक्तात्कार' विना बैदादोनां बिफलत्वमादह रच 

ति । यस्मिन व्योमन् भाकाशकल्प परमे भरत्तरे ऋचः तत्प्रति- 

पादाः विश्वे देवाः भ्रधिनिषदुः भाखिताः तिष्ठन्ति, यः तत् श्रक्तर 
नवेद, स च्चा किं करिष्यति। ये दत् पुनः तत् भचर 

विदुः, ते इमे समासते भ्रामखरूपतया तिष्ठन्ति ( ऋक् १म, १६४स्, 

२८ ऋक् ) । 

तस्मादतच्तरात् सव्वं प्रभवतोत्याह छ्दांसोति। छन्दांसि वेदाः, 
यन्ना: युपसम्बन्धविरद्िताः विष्हितक्रियाः बेदपाडादयः, क्रतवः ख्म- 
साधकक्रियाः, व्रतानि चान्द्रायणादौनि, यत् भूत भव्य चकारात् 
वत्तेमान' वेदाः वदन्ति कथयन्ति, एतत् विश्वं निखिल' यस्मात् भक्त - 
रात् अन्तर्निंदह्ितनिखिलात् मायी मायाधिष्टाता जति भाविषव्करोति 

तस्मिन् अरक्षरे एव भन्धः जोवः मायया भगवच्छक्या संनिरदः उपा 
ष्यवरच्छिञ्नः। ५ 



८०९११ ` वक्वहलो। इ९<७ ` ` 
मायान्तु प्रति वियान््ायिनन्तु महेष्वरम् । 

सस्यावयवभूतेस्तु व्याप्रं सव्व मिदं जगत् ॥ 

ध्वे ४।८--१० १ 

१९ । तपः प्रभावादेवप्रसादाच्च 

ब्रह्म हइ प्वेतश्वतरोऽथ विद्दान् । 

अल्याश्मिभ्यः प्रम" पवितं 

प्रोवाच सम्यगविसङ्जुष्टम् ॥ 

वेदान्ते परम गुद्धां पुराकल्पे प्रचोदितम् । 

नाप्रणान्ताय दातव्यं नादुकायाजिष्यायथ वा पुन॑ः ॥ 

ह । ~© ९ ४ 
मायेय" न कुहकः {कन्तह्ि भगदच्छक्रिरित्याद मायामिति। 

मायां तु प्रकःन' मायिनः तु सरङष्ठर' विद्यात् जःनोयात्, तस्य मह 

#ॐ ॐ 

५ 

वरस्य श्रवयवभ्नूत;-- लदवयदत्वमापनं ष्यः, चिच्छक्तिंगशकनलभूतः 

सुरुषरिति श्रोकच्छः ~ इद् रस्म अमत् तु व्यःछम् । 

१३२। “बेदौऽसौलति> (१०.४०) युतेजोवमाचरस्य वेद्प्रभवत्व 

यद्यपि स्वामःव्िक' तथाप प्प केषुचिंदस्मुटनया केषुचित् प्रकटतया- 

८ 

| ऽसी बिराअते। एवं तस्य विनाजमानताया; कारण" टशयति ष्वताश्व- 

लर; स्वषष्टान्तन तपद्रलिः ॥ लयःप्रभावात् सननादिसामथ्यात् बेदप्रसा- 

पत् ज्ञानस्वरूपस्य अलु्रद्रात् ब विद्वान् श्वेताश्वतरः परम' पविम् 

ऋ घमंवलुष्ट ऋषिससररेसेवितः ब्रह्म वेद' अत्याश्रमिभ्यः आगरमधस्- 

विरक्तष्यः प्रःवाच। | 

तङ्ह्म कसी दातव्य तदाद पैदान्ते दति। पुराकाले श्रादि- 

युरुषाय प्रचादिदम् उपदिष्टः उदाल्ये परय गुह्यं तत् बह्म न् 

अप्रशान्ताय न चञ्चलचित्ताय, न अपुतरद, न वा पुनः भशिष्याथं 

दातव्यम् + 

3 - 



। इ~ दान्तसमन्बयः । [ ११ ७ 

यस्य देष प्रया भक्ियथा देवे तथा गुरो । 
तस्येसे कथिता श्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 

प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ वे &।२१-२२। 

कथ वाऽय' नियमः क्तस्तत्कारणमाह यस्येति। हिं यसात 

यस्य दषे परम पुरुषे परा विषयानुरागाव्यवधाना मक्तिः,यथा देष तथा 

गुरौ उपटेष्टरि परा भक्तिः, एते कथिताः भर्थीः तस्य महामनः समोपे 

प्रकाशन्ते, विना हि भक्तिं न जातु गृदोऽ्थः प्रतिमाति--भनुरामनिश्यले 
दये तस्य सखतः प्रतिभासमानलत्वात् । दिरभ्यासोऽधयायसमाप्यः । 

॥ 

भै भष 

बष्ठएामस्य. त्वाम खमन्वयोऽभृदिति मनसिक्तल्य सव्वधा वादिनां सतरूामन्चस्यविधानाय 

प्रयव्रः स्वभावतः समुपतिष्ठते। प्रक्ततिः पुरषः परात्मा चेति तत्वचयमविरोपितया श्रुतिः स्प 

प्रादशयत् । एकलिक्वानेन सनविज्रानः वेदास्य प्रतिक्ता, सुतरां वेदान्ते प्रह्मविश्नए्नस्व प्राधान्ध, 

सांस्यादिषु न पुनस्तथा । यत्सत्तया प्रकतपुरुषधीोः सत्ता तदेक देदान्तसूवं सुष्ट, दयमन्यक 

लवर गुथ्येमू तस्, तदि्ेषक्चानन्तु दर्भनान्तरादवगन्तन्धम् । तथा हि गौङगरिमा विक्लानभिकचः- 

श्या चेय यौोगसःष्ययीः प्रमापततृफलादिप्रक्रिया प्रदभ्जित्पेवाचापि दशने खद्या प्रमाण 

प्रमादिप्रक्रियाया सवाङुवष्णादविरीघाच। सखकौयतन्वानुकतेऽये भ्वसन्नाविसङ्धस्य परतन्तसिद्धान्त- 

स्येष सले तन््रखिडत्वात्, अन्यथा नि ५५यासन्भव्रात्। अतो क्तानोतृपत्तिप्रक्रियायःः भागारसम- 

विवेके पदाथनिषरूपव्णादौ च सांस्ययोगोक्रसिदह्वान्एय मन्वादिसमादततया म्ाद्योऽस्दर्भमस्षाभा- 

वात् ।........- खास क्रानोत्पत्तिपरक्रियाया अभादेन तयोः प्रक्रियेव ्रा्ाऽमरङ्गत्वात् । सांख्य. 

खो गयो ख्ेत्य' क्नानोत्पर्षिप्रक्रिया--विषयेद्रियसयोगादिना वस्तमालिन्धस्येव वौ ड्धतमीद्रव्यस्यापसा- 

द्ये सति. यथा निक्मणवस्वं कुसु्भतयोगःन्ु कुपुम्भाकारता भवति तथेव निग्र बुद्धिसत्वे विषय- 

स्योगात् विषयाकारा भवति। रा बुडयवस्था विषयाकारा बुद्धिदिरित्यच्यते। सा तुखप्नः 

ध्यानादौ वा्यविषयाभावकाले विषयतुल्या बुद्रवस्थाऽन्तरेवी पलम्भमाना कैनाप्यपलपितुं न 

अक्यते। साहत्तिः-- प्रमाख-विपय्यय-विकल्प-निद्ा-ष्मृतयः (१।६)' इति यीगस्वष् एस्तिबिभ. 

छात् । दत्तेश्च प्रमाखतनमनुमवाख्यफलायोगन्यबच्छिन्रतलयात्, रधाकुदृस्य ग्रामसम्बन्धं रधर््यव 

खेतनस्य विषयसम्बन्धं दास्ता सा दसिज)यमानेत्र चेतने प्रतिवि्किता भवति (हसिसाषरूप्य 

जितरवः ( १।४) इति सुजमोगात्। दत स्वप्रलिषिल्वितां बिषयोपरक्ां तां इृद्धिषटति खएव 
क्षी 



१९७ ज । ) तश्वबक्ञौ । ६९९ 

प्रतिबिभ्बाषि्ानचैतनोऽवभाखयति यथा खप्रतिविल्वितिकुतुशरक वस" स्फाटिकलित्तिः। 'चिते- 

दप्रतिसंक्रमायासदाकारापत्तौ खबुहिमेमेदनम्' (४।२२) इति योमधूवात्. तदाकारापत्ती- 

बुद्धिसमानाकारतापकी धल्याम्- अप्रतिसंकमायाः-बुडावसखारिश्याः अप्रसङगयाः भपि-- चितेः 

खौयोपाधिवदिरवेदन' भवतोव्यथः। तदुक्त- 

ति बिद्पैशे स्फारे समस्ता षस्तुदटयः 1 

इमास्ता प्रतिविष्यति सरसौव तटद्रमाः 4 

तथा च चेतने प्रसिविस्वनारव बुदधिठत्ितरिषययो्भाग मदमरौचिकाधष्यसजखस्येव मरौचिका- 

प्रकाशनमिति । ग न्यथा विभोश्तृखङ्पस्यामनः सदा सव्येसयोगेन कादाथित्कं परिश्छित्रख 

वि्यसवेदन' केनाप्युपपादवितुमञ्नखा शक्यते । अखादुक्परकारे त॒ बुडिवठत्तः कादाचित्कलेना- 

प्रतिबडात् दिषयप्रतिविम्बस्य कादाचित्केन परिद्धित्रच' चोपपद्यते, यथाच सच्रिकष्साम्यपि 

चचकुपमेव ग्द्वाति न रसे, तयेव सव्धरुयुशोऽप्यात्मा खबुदधिवतिमेव साचात् ब्टद्वाति नेतरदिति 

फलनात् क्रप्मथाकारतयेव खाधेग्रणम्, साचकूटसयं प्रतिविञ्वाव्रा्यद्युक्षा। अती बुचित्रचेरेव 

चेतने सारात् प्रतिर्विम्बनसामर््यै नेतरस्येव्यपि कल्पते बुद्धिषत्तेरवाश्नातरुताभावाद्रेतरस्येति। 

त्छाद्ौ परक्तहसिस्फ़ र णार्थे चेतने ततृ्रविविग्वः सिद्धयति ।....-- ... तदेतत् बुडि एरुषयोः परस्पर. 

प्रतिविम्बनः वेदान्तिभिः परस्पराध्याख शव्य॒च्यते। यत्तु अमयेव रौष्या चेतनेप्ऽध्यसतया जगसः 

पक्रतिप्यन्तस्य खिडत्वात् चिदेवेक' त्वम्, अन्यत् सव्ये टश्यजात' मरौ चुदकादिवत् तुच्छमित्या ` 

धनिका वियन्तवादिनोऽभ्य् पगच्छनिषि तन्न । तथापि विष्वदपाणानिव प्रतिविम्बरूपेषव भानात् 

प्रतिविम्बङ्पतया चकन्धं बाधेऽपि खती बाधाभावादिति। वदुक्त' साष्टे 'सदखत्ख्यातिर्बाघा- 

बाधात् ( ५।५६ )' इतिः एतेभात्रतत्वखरूपमपि करतलामलकवत् प्रतिपादित, तयाहि-- 

यदेतत् घटपटाद्याकारेरवभासमाम चेतन्ध', एतदेवाकारविवेकेनामतस्व' भवति, सप्रतिविभ्बित 

मुखादि विवेकेन दपरुतस्वमिव "तदा द्र: खश्पेऽवस्थानम् (९।६)' इति योगसृत्रात् । 

खेय ्रागोत्पसिप्रक्रिया बड्डिविषयेष्ववधारिता एषेवातमन्यपि प्रत्ये तव्या, एकरूपकल्पगाया; सम्य 

वौचिष्यात् । तथाहि भास्वादिना योगधम्प्प वा बुञ्ञेलमोऽमिम्वे सुति निसलायां बुद्धादात्। 

कारा हत्तिर्नायते "अड" ब्रह्म.खि' इत्यादिकपा सा प्रमाणम्; सा च ठत्तिजायमामेव चेतने प्रति 

विम्विता सतौ भासते, तदेतत् एरुषनिष्टफलमात्मश्रानमुरेति। घटादिच्नानादासश्नानखाय 

विशेषो यदास्मत्लाकारतस्या अभिमानो निवत्तयते, बटादयाकारबुद्धिह्टलिभिस्त भिष्याश्चाम ष 

नियमेन निवन्ेयतश्ति।” इति। 

अध्याये; स्म् विष्परटमाकरएवय समःसुग प्पाद्यातेग्य विश्वाम् व्याण्यासबागिति क्रभमुक्ड्ा 



1 

७०० वेदान्तसमन्वयः । ० 

स्छानां समन्वयसाघनेऽचर यती नानपेचित इति मन्याम | प्रयमन्तावत् त्वाना सव्यतः धिचाः 

स्थम् । विषयविषविशौ; सय्लमैवं सव्वच प्रतिज्ञातम् । “नापि भगतान् बादरायणः क्चिदपिं 

मूकं संसारस्याक्ञामकल्पितन्त मुक्तवान् प्रत्युत स्वप्रसृरषिनिगाकरयन जाग्रतूखृट: सत्यलम्” इति 

( ३।१५७प़ ›) यदुक्तः ग्रौमतव्वप्रशररश सूवदिषयेः समग्र म्टान्तविक्ये तदव यज्यम् । “त इङ 

सत्याः कामा अनृताःपधानाः ( १६।२१ ) इनग्यचव्येनादतश्रन्द्न नसिथ्याज्ञानपरिकम्पन' पूञ्वापर. 

वाक्यामां एरालोचनया म प्रतिपद्यते. कामानां सलात्वात् तिर डितखदूपत्नऽपि दादाकाग प्रच्छन्न 

तय तें विदा्नानतात् “मर्सतृख्मसिबाधात्रघात् ̀  (५।५६) इति सच्योक्प्रक्रियातएव यत् 

परवत्तत्े। न लु वक्तव्य" सांच्ययक्रिया न गतिमृलिकेतीश्वराखौकारेऽपि गुतिवाक्यानां लक् 

प्रमःर्तया परिगरद्धात्। इटमतण्यसभ्य, पमन्तव्यः यत् प्रल्क्लविषया श्रुतिरुप्रजौव्यमनुसानख) 

गुलयतुमोदिता सांस्यपरक्रिया वदान्तस्यान्सप्रङिरति सुधाभिव्ना वार्दनावश्च' स्तौकत्तव्यम् । एवच्च 

ग ट्श्यति कुचापि वेदान्ते प्रक्रिवाय्या अव्या विप्रतिरादः। यच्त् सद्वयत्वं विना तत्वमन्यद्ग्वी- 

क्तत निल्युफल्लमभ्यते तत्ाविसक्ताव' स्ेकप्रारिलप्रलन्न त्मना स्व्य' मतिरेव कर्टरटेण घं} षयति। 

तद्यथा “यद्धं तन्न पश्यति पश्यन् दे तत्न प्रतिः नहि दरट षट दिएरिलीपी विद्यतिऽविना्गि- 

त्वात, नतु तदुदितौयसमि टत)उन्ध्भिक्त यत् पण्ल्त् 1" (३।४स्प्) इत्याद्यासु विषदरविष्रयिषी- 

गविभक्तातवसविन्नप्रकितच प्रद्ञ सलिलश्कोदर्ाऽदेतो भदति एष ब्रह्मलोकः" इति विषै 

[नी 
(1 र{निमक्कस्य निप्रदिसः एएनद्नात्नि दन्य त्रह्वार्चकत्वं नास्य रिन्मापसाधकसमिति पमाःम्य परमा 

गतिः, इत्याद्माभिः भ्पट्ः परदयति ! वदान्प्रोतेसतिसन्नव' भवति तदनुमोदितमास्यप्रसिया- 

{सिद्धिति साधनादििरयगन्व्यय् ! व्रद्मननेनान्यमनन' तिगोधाग्मापरपामसत्त' ब्रह्मम सक्च 

साचात्कारपिषय' भवतति ोगकियषा तषामभ्यह्िति। ननु “नहि दरदं ¦षपरिणलोपी 

शितः" इन्यनेन विपण ऽलिनुप्रणक्ति्व' विस्परः न पुनर्मिषरयम्य। अमेव दत्रायिनुप्तभरक्तितव. 

[| 

मुभर्यायतः “पम्वन् द तत्र पश्यति” इव्यनेन फक्िमाय पन्थवसन्न विषयमनुभवति ग तदधिक्रार- 

जातहिति--तच्वलयाष्ामेकल्नंक तावस्यितिर विभक्ततया म्वशपानपद्ान्या चौ पलभ्यते। ्वश्प- 

सच पुनर्गिरुपाधिकः न्नानच बलस्चति नाव्भियतरिरोयि, सविभागस्यैव एरम्धिकतात् 

योगावब्धायां स ण्ट सव्व कौच्यन, व्यावद्टारिकावस्यायां पुनरेक परद्रो भक्तभोग्य 

प्ररयिदढद्पम्विविधं। विभागः व्याकारापरनामा व्यवष्ार इति पृव्वसुक्ताम् (दष्ट )। एव- 

सेदंकविश्वानिन सव्यविक्नानप्रतिज्ञादहानिरन्यसे तत् तुच्छम् ; परा चापरा च शक्तित्रे द्ग ऽगन्धा, 

म॒ ताभ्यान्नकत्वडानि्तस्येयस्यावण्याभ्य् पगन्तव्यतवात् । तएव हि वेदान्तभाष्यभूता गौतीप- 

शिषत् "एदकौमौमि भृतानि" (७६) इन्याद। वेद्ान्तसृचस्य प्रथमाध्यायस्य चत्ुधेषादम्ता- 



ति 

पाम् ( ८१} ,' 

१4 तत््ववल्लौ । ७० 

मेवालुसरतीति विज्ञाय विक्नामिचक्तततददराख्यानमेव वय बहमन्यामद्धे } तदादिमप्वम्ब 

व्याख्याने उ्ेभाष्यकारंयां युलिसद्ुता न साऽस्य विषय दति खल्यविचारेषौव प्रतिभाति) 
“भात्मान" रथिनः विद्धि शरीर रथमेवच (७६ )” इन्यत श्ररौरस्य रथद्पत्वः न त्वव्य- 

स्य । तत्र यत् “दन््रयेभ्यः पराद्यया” इल्यादिगोत्तरोतच्तगथषयः प्रादर्भिं तत्त॒ स'यमा- 

लम्बनानामुत्तरोत्तरयं गपरदभनाचयु्ध श्वं भित्रतैव ) तथेवास्याः शतेर्मियोगो दृश्यति 

गौतोपनिषद्यपि ) “आनुमानिकमप्येकेषामिति चन्न; शरौररूपकविन्यसलग्ोतेर्दश्यति च 

(१।४;१) ।* इन्यस्य व्याख्यानेऽयमथोँ निष्पन्नौ भव्ति-एकैष्रं शिनं सने आनुमानिकमपि- 

प्रधागमपि--जगत्कारणमिति उत्, तत्र) कथम् ? शरौररुपकविन्यस्तरटद्ीतेः--शक्तित्वादशरीर 

त्वऽपि शरौरकूपकविन्यम्तस्य--शरौरमेवरूपक' विन्यस्त यख्िन् तस्य-- प्रधानस्य यदणात्--स्थूल- 

प्रसवघर्ित्वमेवास्यारोपस्य मूलम् । “भजामेकं लोितश्क्तकछणां नद्ध: प्रजाः खजसानां सङ 

` दत्य प्रजाः रुजमानाम्' द्रव्य॒न्नेखादनायानिरपेन्तप्रडारुष्टिः प्रतीयते, तन्न । 

कथम् ! उपसानोपमेवयोरमेदख्पेण द्पकेणाच रजा यथा बह्वः प्रजाः प्रसूत तथा अजारूपा 

प्रक्रत: बह्वी; प्रजाः ख्जतीव्य् क्रा स्पकेण समग्रायाः प्रहतः शरौरित्व साधित, न तु कारणमस्य 

ब्रद्मणम्तयात्व कुत्रापि दश्यते, तथा ति स्ररूपप्रच्छादनेन तस्य क्रणत्वस्येव इनिः प्रसभेत । 

अतप्त द्धि सन्वच छटिप्रकरगे तस्यःमलतया ग्रहण न जातु गल्यापनौयते। प्रधा 

“अग्मिम् त चच्पौ चन्द्रस्य दिशः गौत वाद्मिदताश्च वेदाः । 

वायुः प्राणी हदय विश्ठमम्य पद्भयां व्रयिवौ द्यंष सव्वभतान्तरान्रा ॥ (८२) 

दत्यत स्पकरततेऽपि "सब्चमृवान्तरान्मा" इव्यक्गखाच्रात्मत्वमस्यापहतम् ) अजास्पायाः प्रक्तते- 

म्त्पमामभतादा भजावा यथाऽजस सगात् प्रजाप्रसव्धस्मिन' तया अजस्य जन्मरहितस्य परमा 

त्मनाऽचिष्टानादव प्रजाखन्नम्,--`दभय[त च'--तत् स्वग ग्रतिरेत--जद्ाव्यन। भुक्रभोगा- 

मज) ऽन्यः" -- मुक्ताः पालिताः प्राङ्ञाविताः भोगा; विघधयाः यस्या; । ततो विषयारणं तत्प्रसूतानां 

प्रकाशः परराक्न एव । (जदा नाम् इति वचनेन प्रछतिनिरपेच्ता तसय विद्यमानता नियन्तुतयैति 

सिद्धाति। छगलव्वद्पण' मनसिक्रल्य प्रक्ततावजा जन्मरह्ितेत्यधेग्रहय' तेजोऽवन्नरूपविभक्तावस्या- 

न्यञश्चकेन न्लौह्ितग्रक्क्लष्णाम्ः एति विशेषशेन बध्यते। परमात्मनि त्रजानिरपेचत्ववचनात् 

लन्प्रर तत्व मुख्याधः। गलत घटितव्यङ्गधं भसुक्तभोगास्' इत्यस्य च धिये खरूपदानिः 

५८ 

प्रसद्ादुपेक्षन्ते सुधियः। 'दश्रयति' इति भूवरेन भूचकारस्याप्ययमभिप्राय इति सूच्यत् । “परा. 

तमेव तनूप्रकतिस्तद्योनिसदीजमिःत वेदान्तक्रतान्तः“ इति यत् पूव्वमुक्तः ( ९५४) तेनायं 

सिड्शन्तो बाध्यत इतिचेत् न, परतेरम्अलात् परान्ा प्रति; परात्मन्) ता प्रहृतिरिति वचभे 
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बाधाभावात् । अनेन च विगिधभाष्यकारेरविरीष ख्यतिष्ठतं इति वेदान्तह्नतान्तः' इति शश्व 

सुधीभिरविवेश्ग्यम् । "नाप्रश्नम्' इति निषेधवखात् पुष्छचारविमक्षावस्छोया अथ पुलष्विभक्ताव- 

स्थाया जिवच्वनमित्यपि तेरवधारणौयम् । 

सिान्तश्छास्य त्याग! सत्यलप्रतिपादकख्य वैदान्तप्रतिषठिवत्वं वेदान्त एव प्रमाष्म् । त्या, 

“छट्रौठमेतत् परमन्तु ब्रह्म तिस्य ' सुप्रतिषटाशरख । 

अत्राम्तर' ब्रह्मविदो विदिला लोना ब्रह्मख्ि तत्परा योनिसुक्षाः ४” 

( १२।११ ) दरति। 

यतस्वमभरचंकया,य्य् लं तदेव समयमास्डुक्यीपनिषदयतिविषदतया प्रख्यातम् । भौीग्य' म्गेक्ता 

प्रथिता परश्च ब्रदह्मत्यात्मा चतुष्यात्तेनं तवौोपवय्डते म ग्वलु वक्तव्य, पादन्रयमच्र मायिकः 

मलोक' तुरोयमेतरेक' सत्यमिति तथा सति तुरौयखवाप्रामाख्यमुपतिषते। उक्तश्च भाष्यकारेष 

न्यदि डि चावस्थाविस्तचखः तुरौयमन्धत् तत्प्रतिप्िहाराभावात् शास्तीपदेशानथकयं शन्धताप 

सिन्ध” इति! वदसि चेदवस्थाच्येण मायिकेनालौकेनेन्द्रजालिकवत् तत्कारसात्वेन ब्रह्म विक्रा 

त्यं, विज्ञाते पुनस्तञ्िन् चितयस्य तख सपैवत् मिच्यात्व', सन्यत्व' पुनस्तुरौयस्य रुच्जवदिति न 

कोऽपि शोष दति; काऽसौ माया येवमुपकरोति तुरौयक्ञानलाभाय, कोऽसौ पुगर्यसुपकरोति 

सा? द्व्यादिविविषप्गरर्ग्याकुलः--“परमेश्रराधौन्। त्वियमखमाभिः प्रागवस्था जगतोऽभुप- 

अम्यते न सतना सा चावश्यममुपरपगन्तन्या, अय्वतौ हि सा) महि तया विना परमे- 

खरस्य ्षटत्वं सिद्पति, शर्तिरह्ितस्य तस्य प्रठत्यनुपपत्तेः” ( १।४।९ भा ), “कारशम्यक्मृता 

श्रतिः शलेद्ाक्मभूतः काव्यम् ( २।१।१८् मा ) यथा च कारणः ब्रह्य षु कालेषु स. म् 

व्यभिष्ठरति एव" का्यमपि जगन् विषु कालेषु सत्वः न व्यमिखरति)” (२।५।१६ मभा) 

“ब्रह्मखषरूपौी हि प्रपथः” (३।२,२१ भा) “उपलभते च ससारस्यानादित्वः श्रुतिस्त्योः। 

यतौ तावत् (अनेन जौतेनामना' इति सगेसुखे शारौरमामानः जौवश्ष्टेम प्रायाधारष्डनिमित्तेना 

भिलपव्रवादिसंसार एति दशंयति। दिस्त तु ततः प्रागनवधारितः प्राणः स कथ प्रा 

चारणनिभित्ेन जौवश्ब्देन सगीसुखेऽभिखेप्येत” ( २।१।११ भा ) “शन्यैश्च मामक्पादि सदात्म 

नेव सव्य' विकारजात' स्वसस्वन्टसभिव ...... तधा जौवीऽपि? (षा, भाः ) इव्यादौन् भाष्यकारवत् 

य: कोऽपि खोकुधात्। बेटान्ते सव्धच विभक्तादारोदणशमतिभक्तं दश्यते। विभक्त व्यावज्गारिक 

ग्याक्ललम्, अविभक् पमः पारमाधि कमव्याज्ञतभिति जलवे कस्याससच्वमपरस्य स्वमिति शै मन्यन्त 

तै खदसद्वाघावाघाभाभिति वेदोन्तानुभोदितसखांख्य प्रक्रियां विष्युत्य तदिपरोतपन्यागमबलम्बन्तं । 

“असदा इदमग्र आसौत्” (८4) “जाता वा इदक्रैकएवार्य आसौत्” ( ८;* ) “खरेव मीम्येदमचं 



*् 

आसौदेकपै वारितौयम्" (८९) “व्रह्म वा इदमग्र भासौत्” (८।११) इृया्याखिदश्नष्देन विमजश्न 

प्यार विश्व रष्रते, तती बिभक्रात् सदसद््नेव्यविभक्तं समारीहश्म्। भअद्मादविभक्तात् 

विभक्तानां विगाय्रारेन प्रीहवः 

“यत्तदद्र श्वमयाह्यमगोवमवणं मचदुःयोष' 

तदपाण्िपाद' निन्य" विभुं सञ्वगत' ससू 

तदन्यय' यद्तयोनि" परिपश्यन्ति घीराः॥ 

यथोख नाभिः खजते गद्ठते च यथा प्रथिन्यामोषधयः सष्छवन्ति। 

यथा सतः परुषात् केशलोमानि तधा चरात् पुरुषात् सम््दतीष विश्वम् ॥* 

“सतौ बे सदजायत। तदातान' खयमकुरत” 

“स ददत कान् गु खलाष्ति। समान् लोकानखुजत” 

“तदेचत बहस्यां प्रजायेयेति" 

“तदाव्मानमैवायेत् अ ब्रह्मादौ ति, तस्मात् तत् सव्वमभवत्" 

इत्यादिषु वाकेषु सूव्यक्तः पृतिभाति। दृशणदट्ओेय समारोहः, : ततीऽटशपाहशय समवरीह 

दृत्यषा पएकिया पृतिदिनिः जायत् खप्रसुपुिदशयामुपलभवत इति प्रतल्यखन्यापारमिममेवाद- 

लम्ब गुतिः खषटसषटरौः घम्बन्धरहस्यः प्रदशचितवतौ। जाग्रदवस्थायां द्यु-सूध वायुादि दिषेः 

प्राणमम वु ङ1डडरचित्तक्नानकमन्द्रियाणां सम्बन्धात् वहदिःप्रन्नतं, स्वप्रावस्थायां वासना- 

कारे प्रकाशमानेम्ते विषयः प्राणादौनां सूखन्नानाकारेण भासमानां सन्बन्धाद्न्तःपरज्नल, 

सुपागस्थायामन्त १ङ्भिषयरकरष्पानां न्नानाकारेषेकल्वात् सुखागुभवलच्तणपन्ञानघनत्पेकसय- 

वात्ममस्तिपाच्च तत्तदुपःधिमम्बन्धात्। वह्िप्रश्रत्वादिसकललतणविसकषस्य निर्पाधिक्षय्य 

स्थ श्विवत्व सनधाप्छातरन्यनतम् थ सश्चतो विसारि “यत्तं ्प' कल्धाणतम' तन्त पशयासि” (२।२) 

इति लणिङ्गगद श्गन्तव्यम् ¦ शिवस्वरुपेऽख्िन् तुरोये पादवयाश्णं तिभक्तावस्धां विलुषा ततरा 

विभागेन तेषां स्थितिवशादिति चैत्, कथ तेषां ततः प्रज्नानघनलत्वादिश्पेण पुनः प्रकाशनः 

सश्रवति! सम्प्रबल्यातमल्वेम प्रेरकलेनेति “वदानः सखयमकुरुत” “स दंचत'' “तदेत” 

^तदा्मानमेवारत् अड ब्रह्माखीति” इन्याद्याः गुतयी दशेयन्ति। यदाविभागावस्यायामष्णातस- 

त्वात् मरकतः नियन्तः न त जहाति किमनेनाविभागपरिकष्पनेनेति। हृहष्वादमनत्यात् 

अ्यक्ञाष्यक्तभादस्याविष्छ टोऽवश्यास्रावौ तस्मिन्निति युगपदेव सभ्िन् सब्धातौतलं सन्धगतलं, तरेव 

च विभागाविभागपरिकण्यमुकावयति। यदयन्र पशराकरन्धनतभवति ग तत्रियगुः शक्छले तेमेत्याज 

समनो भ्यापिल तैश्रियन्पुत्परिचिन्तने इेतुः। कथपरेकस्य तख वहिप्रभनतादि विभागः ? नागर 
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क, । 

दैवस्थाया यंदा जौवो वहिदिषथेषु चि्ादौन् जियोजवति, तदासौ प्रेरयिता वह्विषयक क्रमिः 

सिट सावयति । सुतरां वद्धिःप्रञ्र्मक्यातः जिभलन्ति सभाः । एवं सपन सुषम च विषयम् । 

मुषुपे 'एकौभूतः प्रश्च।घनः'ः इति पाढ़ी भाष्यसम्प्रस इति परिलद्यते। अं प॒नरविशेषात् 

माम्ड क्यो पनिषत्कारिकाव्याख्यायान्तु "एकौभृतः प्रन्नानघनेः' इति प्राठदभ्नात् ग्रौमद्ास्रामन्द- 

स्वामिशतः पपृज्नानघनः' इति पाठीऽव परिगडौतः, तुरीये पक्त 'न पुन्नामघनम्' इत्यनेम 

सामञ्जस्यरचणाय । पुञ्चानघनमएव निषेधक)ोटिमारौषहति न लानन्दमयः, शान्त" शिवम्" इन्यनयी- 

रम्यानन्यत्वात् । "पुक्तामघन् एवानन्दमयः इव्यतच्रत्य एवशब्दय तोसुखनानन्दसम्भ्रीगवशादभिम् तम्य 

जो वस्यानन्दमयेनातिरिक्रभाठेन स्थितिः सूचयति । अवापि सदसदाघावाधाभामिति नियमम्य 

सासाज्यः जीतस्य युगपत् सञ्दभनस्मसथ्यैमावात्। किन्न, भगवतक्रपया युगपत् चितयस्येकेन 

परियः सम्भयति ? सख्मवतिन्नने. तच उयस्यकाकारत्वात्, मत स्रामे, भित्रसिन्नरसानुभव्रस्य 

सच सखाभाविकत्वात् । 

चितयस्य तृरौय्य च साच्तानकारस्पिषय परमौपक्रारिणौो ग्ुतिः पन्थानमदे्यत् । संऽव 

साधकानां हिता वरदान्तिकसम्प्दावानां विरोघभञ्जनार्धंच पथालाच्यत। स चचां 

विभक्तः--वह्िजगलि चात्तजगति श्णरौरपुस्म् च पृकागमानस्या्ममर्गौयस्य च साश्नान्कार- 

भ्न । 

तत्र पथनः) 

श्रग्नियेयेको भुवनः प्रविष्टो रूप' रूपः प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सव्वेभूतान्तरात्मा रूप रूपः प्रतिरूपा बह्िख | 

 वायुययेको भुवनः प्रविष्टो रूपः रूप' प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सव्वेभरूतान्तगाका रूप" रूपः प्रतिरूपो बहिख । 
सूर्य्यो यथा सब्बैलोकस्य चक्तुन लिप्यत चाच्ुषं वद्यदोषै;। 
एकस्तथा सव्वभूतान्तरात्ा न लिप्यते लाकदु;खेन वादः ॥ 

एकरोवणो सन्मैभूतान्तरामा एक रूपः बहूधा यः करोति। 

तमानमख' येऽनुपश्यन्ति धोरःस्तेषां सुख शाष्वत' नेतरेषाम् ॥ 

नित्य।नित्यानां चेतनख्तनानामेकोवहनां यो विदधाति कामान् । 

तमास येऽनुपण्वन्ति धो रास्तेषां सुख' शाश्वल' नेतरेषाम् ॥ 

( ५।६ , । 
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एताः गुतयः पथपुदेनमकनयन्। अभरापि दष्पादधशाऽदापाइन्य | शयारीशाबरो$करमः 

साधनाधिभिरसुप्रपगन्तव्यः। “हप' इषः पूर्तिरूपौ बंडिश्' इत्यत्र बाद्मात् शपात् । समयमूवनिवः 

नतासनी खूप --तदनुरूपतत्नियलनखश्य'- पृ थतो निय ततसलदलुकूपतप्नियमगखकषात् बाच 
शपस्याविभाव दति विभाव्यते पवश्च पाषख पाणः, चद्षशदः, व्रस्य ग्रीव, घूस 

सथ्य इति नियाम्यनियन्नोः निव्यसम्बन्धमनुभूय नियाम्यमाचस्य दशंनादौ भवति तत्नियांमकस्य च 

परानो दशनादिक' तेन निलयानुखु तलवादिति डेतौः भेदाने तखेकसखीक्ञं खे “सन्धैष पृि्ोप- 

देशात् ।१।२।१।* शव्यन्यस्योपदेश्नौ भवतीति निर्योतम् । भाकाश्ादोनामु्गं खे भवति व्यक्त. 

वाचानुक्तेऽपि तत्तत्ियनुसङ्ञख एति वेदान्शलौ । सां त॒ “प्राण प्राणः"? इत्यादुक्तितो विस्पषटी- 

कता । यश तदनुकूप्रतया नियन्तुः साकशात्कारौ भवति, न तत् तमासमन्यवरणङड़ तदतीतीऽपि 

स षति प्रर्नाय “ङ्प श्प प्रतिरूपो बड्डिश्च' दति बहिःशनब्दः। णवञ्च प्राणादौ ततुप्राणादि-+ 

दपेणानुभूयमानः परात्मा न निरवशेषो भदति तस्य व्रहत्वमनन्तत्वञ्च साधकहदयै निव्यजागरूकतया 

ग्चति संः। यक्राय' साचात्क्रिधते सदोप्नाय' लिप्यते सथ्धादिदट्टान्तेम तत् प्रतिपाद्यते । 

एकोऽपि सन् बहुघात्मप्रकाश' करोति सरूपः ङ्प प्रतिक्पत्येम । प्रयमपादीपयीगिग्रुतिनिचय- 

मेव थै निखिल वेदान्तवाक्यानामर्थनिष्यत्तये योजयन्ति तेषां मते भोग्य भक्ता प्रंरथितेति 

चितयः लनव्यमविभागेम् तिष्टति । ितघसेक' खतन्' दय तत्परतन्वमिति विशेषः । भभेद- 

ओतिस्तु नियन्तपेन्तया । 

गरौ मश््ध्वः। 

ग्रौमन््ध्वः पर्चपतमवलम्बा भाष्यमकरोम् सन्प्रदायच्च प्रावनतयत् । सुतरां तन्ते परा प्रकृतिः 

परव्माधौनेदडा- 

“नासत्यो मेदः ( जौेशयौः ) ( १।२।१२९ ) 1" 

“म चेक्यं वाच्यं ( तयोः ) (१।३।५ ) 1” 

“सी ऽइमश्मीव्यादिलन्तर्याम्यपेक्लया ( १।२।१३ ) ।” 

“ नि्यस्यापि हि जौवस्यीपाध्यपे्यो तृपततियुंज्यवे ( २।९।१९ ) 1“ 

^विभक्षलाच विकारिल युक्त, विकारिण एव डि विभक्ता लोकै टण्यन्ते-~ 

"एकऽविभक्षः परमः पुरुषी विष्णुरुच्यते । 

प्रक्रतिः परुषः कालस्तयएते विभागिनः॥` (२।१।७) ।* 

“भित्र एव जौवः ( २।१।१८)* अथापि 

^श्रानानन्दादिब्रह्मगणा एवास् यत् खारः खरूममतीोऽमेदग्यपर थः । 

{2 
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यधा समधगुशत कतात् सव्थासकल' ब्रह्मश ख्यते "सस्यै' डलिद्' अर्यः इति 

| ध [ १९ १। 

( २।३।१९ } (* 

"जौवोऽपि कर्ता ( २।१।६३ ) ;” 

“यथाश्चाने इट्" न्नाखामौत्यनियमः प्रतौयत एव" वमीश्पि जौवख । 

कुतः १ भस्पशक्भित्वार्तिवस्य ( २।३।३७।१८ } 1” 

“साच कसुखशकषिः परारैव ( २।३।४१ ) 

“परागुश्नया प्रहिः परतोबन्धनिहत्तिष जौवस्य प्रतीयते (२।१।४८) 1” 

“जवेनैव खकरये; कारयति परमातमा (२।४।१६) ।* 

“भनादिनिषलाच्जौ वकर णसम्बन्सय पुज्यते ततृकरणतवयतिः (२।४।१७) \* 

च मोगाः परासना भज्यन्ते सएव सुते मू'ज्यनो (४।४,४) 1” 

“शरोरमरुविग्यापि तत् प्रकाशयन्तः पुश्छानेव भीगालगुभवन्ति म दु खादम् (४।४।१४) ;" 

“सव्यान् कामानाा भगत; समभवदितयु चयते । 

तव ख्टादिग्योऽन्यान् व्यापारानाप्नीति (४।४।१९) ।* 

“विकारावत्तिन्यापारौमुक्गानां न विद्यते (४।४।२०) ।* 

“ततरानन्दादौनां दद्धि न विदयते । एकप्क्ारेषेव सव्धदा शितिः ( ५।४।२१ ) ।" । # ! 

अपरः प्रजतिम्तु सव्धधा परतन्रा-- 

“चगब्देन (द्रव्य कयौ च कालव् इति) प्र्ततिख्वादिप्रदलम् (२।९।१) ।” 

“तदभिष्य व च प्रतिशब्द नोच्यते (१।४।२५) }” 

“प्रक्तिग्रन्दवाच्यीऽपि सएव (१।४।२४) 1“ तच करणः 

शप्रकध्थ करोतीति प्रज्ृतिरिति वीमाङ। प्रक्ताबतुप्रविश्छ ठ परिणाम्य ततृपरिणाम. 

नियामकतया तञ खिता भास्मनौ बहुाकरणात् (१।४।१९) !* दूति । # | 

नियन्ता पुनः-- 

“अधिदेवा,दषु तद््रोव्यपरेशान् विषएरेबासर्यामौ (१।९।१८) | 

"वकुलं शाविकारर्वोकम् ( १।३।१३) ," 

“खतना बदसाघमा शरिलोके दृटा नेव ब्रह्मः, किन्तु खङ्पसाभर््यादिव सद्य दरिः 

( ९१।१५ } ।* 

“न च्रह्मणः रमचिन्तादिटीष पिः, अपिकथजतिलयात् (२।१।२१) ।* 

“पराक्मनो विचिन।ख शक्तयः सन्ति नाग्यषाम् (२।१।९९) ।* 
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“ज केवल निचितः जिनु सम्कतिरेव (९।१।११) ।* 
“यदासको भगवान् तदास्मिका व्यद्धिः) किमासमकी भगवान् ? 

ज्नानासक रश्रथयामकः शक्तयाकक इतिं (२।२।४१) ।* 

“स्यरनापेखयापि परमात्मनो न भित्न' कपम् (१।२।१९) 1” 

“प्रज्लव्यादिप्रव्तं कलेन तदुसमलात्नं ब शूपवष्ष्य (१।२।१५४) ।” 

“वेलक्षण् ̀  चौ ते रूपस्य विक्नानानन्दभावत्वम् (६।२।१९६) !” 

“न कमो परपरवन्तक' परएव कमणः प्रवत्तक; (३।२।४२) ।” 

“सव्धवेद्ोक्षान् गुणन् दीषाभावांश्रो पसदत्ये व परमात्मोपास्यः (३।३।६) +” 

““आध्यानार्धं ह्धि सव्व गुणा उच्यन्तं (३।३।१५) ।“ 

“्ाल्मेत्येवीपासौत इत्यनुपसष्ारे प्रमाणम् (३।३।१९६) 1“ 

“"सञ्गुणामामन्वय भात्शब्द भवति ( ३।३।१८ ) 1" 

“सत्यादि गृखास्तस्या एव प्ररश्वसायाः सखरूपभूताः (३।३।३९) 1“ 

“सत्यो ज्ञानः परमामन्दरूप आ्राव्मव्यं व' नित्यदो पासन ' स्यात् (३।३।९८) इति । 

खुपौ पद्धितत्वादस्िन् पतते स्थूलमचित् स्थ. लघित् ब्रह्मणोऽन्धन्त' भिन्नम् । तत्तदभिव्यक्तौ भ्राल- 

आके श्र्यदगभेन' प्रधानम् । 

सथ हितीयः । 

“दय पुथिवो सर्व्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यं सव्याणि भूतानि 

मधु, यश्चायमस्यां पुथिव्यां तेजोमयोऽख्तमयः पुरुषो, यख्चायमधयाकधः 
्ारोरस्तेजोमयोऽखतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमासेदममुतमिदं ब्रह्मेदं 

सन्धम् > इत्यादि प्रक्ञत्य “तदेतद्ुद्यापूव्यमनपरमनन्तरमवाद्यमय- 

माता बरह्म सव्वायुभ्ू; ।* (२।२१) । 

अथ एथिव्यादौनां सव्वधा मधुत्व' परस्परोपकारित्वात् लदम्तयोमिं ग्र््ट सिज्जाति। 

सुतर तदनुध्यायी जीदस्तमैव नियन्तारं मक्यनुगणचिन्तनानुध्यःनेन तत्रं दर परमौएकारितया 

पश्यम् तेनैकत्वमापदमते । एवमेकत्वे छम्पन्र सव्यानभो वक परब्रह्म रिपटमाशद्य वद्सुभवानु 

भयिता सम् सष्यद्रौ भवति सः। भध्रापि अयमाका बरद सव्थानुभूः" व्यन् वाक्यं टश्याद- 

दश्येऽदटभ्याष्टण्य इति नियदरिन्तनागुगुखतगा शिःोज्यः। तथाहि एथिव्यादौनां सत्वः कल्धाण ~ 

करित्व न शात विनोुध्यानेन प्रजिभाति। यद हि एयिव्यादिभ्यः साचात्सस्बन्धम सृखमूुत्- 



७ण्द् वैदाम्तसमन्वथः । [ १२अ अ। 

पदयते, म तत्रास सश््रावना कुतोऽख प्रहसिरिति जिशयाय गभौरानुष्यानस्य, किन्तु दश्यमानानां 

दुःखादडौनां कल्यायै परि्पतिने यतौ दुःखादौनासुतृपसिस्ततो भवतीति चिन्तासुङ्गाबयति । एतया 

चिन्तया पुनः सव्वच पापीीत्यदोषपस्यगौकस्य कल्याणस्य कस्य विद्यमानती पलम्यते । उपलम्यमानस्य 

करधाणस्यास्य प्रवत्तयिता खय' कल्याणगुण इत्यवधा््य तदनुभवः कर्याणानुभव इति चिन्तया 

्र्य्तौक्रियते । सुतरां चिन्तयो पलभ्यमामात् दश्यसटशात् कल्याणात् नियन्तुरदश्यकख्धाणगुणतय` 

भ्रत्यचौक्तत्य सधा क्तत्वात् नियन्तानुमवति सव्वणं कल्धाण' तथा भो तंत्वात् जोयीऽप्यनुभवति तत्- 

प्रणयेत्यदश्याहभ्येऽवसरणम् । तरैतत्प्रेरणानुसरशे जीवस्य कतार्थता । एव" नियन्तुः कला 

गु येषां वेदान्तवादिनां ष्येयः, ते प्रभरे कत्वपक्षपातिनौऽपि सुक्षौ तदनुमवितया तिन्तीत्यवधारण्ः 

से्भां चितीयपकच्ताग्रयित्वस्य लिङ्गम् । 

यो द्रामानुजः। 

यौमद्रामानुन; पच्तमिममाञित्य माप्यमकरोत् सम्प्रदायख प्रावत्तयदिल्युपलभ्यते । नन्प्ते 

प्रकारिणः परात्मनः प्रकारभूतो जौवः- 

“[ यदा ] रस्य इंश्ररम्य मद्िमानच्च निखिलजगत्रियमनद्प' पश्यति तदा वौतशोको 

भवति (१।३।४ )।* इति, 

प्राक् रुरः | चेतचश्रवस्तु परियक्तनामद्पः ब्रद्मशरीरतयापि प्रथम्बपरपरे गानदमतिसू्- 

मयतिष्ठते {२।१।३२५} ।'" 

“नात्मोत्पदयते ( २।३।१८ ) !'› 

` ज्ञाठस्वर्पएव न क्रानमातरम् ( २।३।१९ ) ।* 

“नायः सेन्वगतः (२।३।२०) 1? 

“आत्मेव कर्ता न गुणाः ( प्रक्रति; ) (२।३।३३) ।' " 

“सत् कन्तत्वं परात् परान एव हेतोभवति ( ९।३।४० 3 (११ 

“यधामूलो जोवसयामूतौो न परो यथा हि प्रभायाः प्रभावौऽन्यथामूतंः तथा 

प्रभास्थानौयात् खांथाच्नौवादंगौ प्ररोऽप्यर्थान्तरमूतः (२।३।४१५) । 

`तत्खङ्ल्यारेवाख जञौषस्य बन्धमी चौ युतौ (३।२।४) ।"' 

रु्गरुतित्तु ( "सोऽश्रुते सव्धान् कामाम् सद ब्रह्मणाः ) एवंमूतसैव ( ब्रह्मसमानणद्ध- 

मापत्रख  प्र्यगास्मगः प्रकारिख ब्रह्मणा सह तद् णानुभव' प्रतिपादयति (४।४।४) |" 

"यती मुक्षः सन्यस ङल्पः, भतएवानन्धाधिपतिश्र (*।४।९) ।* 

भकोऽपि लौलाप्रवसेनेग्ररण षट; पिटलोकादिभिर्सीलारसं भुखक्तं (४।४।१३) |“ 



र्य भ। | तत्वक्षल्लौ । ७०९. 

“भमुलस्प क्था सङ् वितज्नानस्य ईेहान्तरेष्वासाभिमानासुगुणा व्यापिनं सश्नषति, सुक्षस्य 

त्वङ्, चितन्ञानस्य यथासङ्ख्पमात्ाभिमानालगुष्णा व्यापि: (४।४।१५) । 

“म चेतेषु लगत्रियमनप्रसङ्क षु सुस्थ सत्धिधानमस्ि (४।४।१७) ।* 

“निधुंतनिखिलविकार' भिखिलद्यप्रत्यनौककण्यारेकतानः निरतिशयानन्द पर" ब्रह्म 

सविभूतिक' सुकलकलराणगुणमनुमवति मुक्तः । तदिभूत्यन्तगैतत्वेन बिकारानतसपसिलोकानामपि 

सुक्षभोग्यत्वम् ( ४।४।१९ ) ।* । *। 

प्रकतिः- 

“मायाशब्दी विचिवाथैसगेकराभिधायी, प्रकते मायाशब्दाभिधान' विचिषा्यसगैकस्लादेव ।” 

“परमपु ङषस्य च तदत्नामावं ण मायिलसुच्यते नाज्ञलेन जीवस्यैव मायया निरोधः (अनुक्र) (2 

कत्ख् प्रलयद शायामपि ब्रह्माष्मकस्यातिसृ च्मस्याचिरस्तुमः स्थिव्यभिधानात् जगत् कारणस्य परस्य 

रद्मणः प्रकारमभूवमतिसच्र' चाचिदस्तु नित्यमेव (१।४।२३) । 

कारणावस्थायामातमतयावस्ितः पररमान्मेव कार्यद्पेण विक्रियसाशद्रव्यास्यावममतयावस्थायः 

तत्तदभवदिव्युच्यत्1......... परमात्मा लनो; ( चिदचितीः ) खशरौरमभूतयोनियन्सुतयान्ममूतः 

तद्रतापुरुषार्दविकारेख न स्पृश्यते (१।४।२७) । 

परात्मा--“पर ब्रह्म... ...निरस्तनिखिलदीषत्व-कलापगणाकरत्वलतणो पेतम् (३।२।११) 1” 

"जोवस्य कमीतशत्वात् तत्तत् कम्पालुगुेयन तत्तदस्तुरुम्बन्ध एवापुरुषाथता, परस्य मु ब्रह्मणः 

स्}धौनस्य स एव सम्बन्पम्तत्तदिचिचनियमशरूपलीलारसायंव स्यात् ( ३।२।१२ ) 1” 

^“ ‹सव्य' श्ानमनन्तम्ः इत्यादि वाक्य ब्रह्मणः प्रकाशस्वरूपतामा वः प्रतिपादयति (३।२।१६) 1” 

“सम्यकूप्रौणने मिखूपापत्रे निदिष्याखन एवास्य सासात्कारौ नान्यन्न (३।२।२३) 1” 

“सू चाचिद विदस्तुविशिषट' कारणभूतः ब्रह्म स्थ.लचिदचिहिशिषटः कार्यभूतः ब्रह्मेति कारणात् 

काय्धस्यानन्यत्वम् । कारणमूतब्रह्मविन्नानेन काचथ्स्य श्रातता (३।२।२९) 1” 

“सेन गुणजातेन विमा छत" ब्रह्मस्रुपस्ये तरव्यादतस्यानुसन्धानः न सख््मवति तदेव व्यता 

वरघनौयम् (३।३।९४) ।” 

^उपरासितुगत्लेन ब्रह्मी पाखम् ( ४।१।१ ) !” 

“उपासन सोगप्रथत्याप्रयाणामष्ये यः कालः तच सव्ववापि टृटसुपासनम् (४।१।१२) !" 

“विद्याप्राप्तौ पुरुषस्य विदयामाहामात् उल्लर पृष्वाघयोर द्य षविनाशादुपपदेते (४।१।१३) 1” 

असिम् पै रुपोपडत' कार्यभूत स्थ,ल' चिदविदक्पे कारणभूते मृच्छे चिदचिति तिरोधा 

तदिशिष्टं ब्रह्मणि कलार कतानतादश्नन" प्रधानम् । 



७१० वैदाग्त्चश्रग्वधः 1 [ अ श । 

लन इतीय: । 

^“सन्धै' खख्िद' ब्रह्म तश्जलानिति। शान्त उपासीत । मध 

खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिन् लोके पुरषो भवति, तथेतः 

प्रेत्य भकव॑ति। सख क्रतु दुर्व्वीत। (२।११)। 

^मनोमयः प्राण्णरोरो भारूपः सत्यसङ्ख भाकाशातमा सन्छकश्या 

सव्यकामः स्व्धगन्धः सम्यैरसः सन्मैमिदममभ्यात्तोऽवाक्यनादरः । 

^एष म भासाऽन्द्रदयेऽणोयान् ब्रीरव्धरा यवाह सषंपाहा श्यामा- 

काहा श्यामाकतण्डलाहा एष म भामान्तह्ृं दये ज्यायान् णएथिव्या 
ज्यायानम्तरिल्लाञ्नायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः । 

“सब्धैकश्मा सव्धैकामः सन्धगन्धः सव्वैरसः सव्यैमिदमभ्यास्नोऽवा- 

क्वनादर एष म भ्रात्मान्तद्रदय एतद्रद्यैतमितः प्र त्याभिसग्भविता- 
स्मोति यस्य स्यादा न विविकित्सास्तोति इ स्मा शारषिश्यः 

शाण्डिल्यः ।” (६।8) । 

अव पुनद श्याददश्यं सव्वं ब्रह्मणि विलीय तेनाविभक्षभावापच्रः साधको दर््नयवशस्यश्ंमममम- 

रसनेष्टनादौ प्रहस्तोऽपि ब्रह्मं करसतापन्रलात् तत्सु्लमदस्वाभिभू तः कैवलतद्रसानुभवितया विष. 

रति विमा बाडनिष्पसि' विषयान्तरमिरपेशषः शाली दपेर्षादिविरडितः। दश्यादट्श्येऽटशयादशय 

इति नियमोऽचापि नियीज्यः। पूर्वोक्त पचदय' जायत्शप्रागुकपमयनु सुवुपतस्येति चेत्, णादौ 

प्रहसति: कुतः १ द्॑नादौ स प्रहत्तोऽपयप्रह्तबत्, यतः तच तच माकनः किन्त व्रह्मक्रियाुभवात् 

क्रियायाश्च रघत्वात्, रसस्वरुपालिङ्गममु रत्वा सव्व तदे करसानुभव' विनान्यत् किचन तथिनत्र 

मिदते। “समध खखिद' बद्र तच्छलाम्'' इत्य ्यानृपदस्य क्रियावाचिलयात्, क्रियाया “यरे. 

तत् सुक्त'। रसौ वे सः” (४।१२) इति रसुत्वात् रसस्वष्पे मग्रानां कौ द्रेवाग्ात् कः प्राणात् 

दयु्तदिशाऽक्रतुमक्ल' जातु न समृन्प्रवति। तन्स्वकपसलाक्षारक्रियोडावकले निदधन जिशो- 

निरणरोद्यमशाछिलम् । “सुज्ञान ब्रह्मणा साटश्य' ततृसमरसौस्तप्रपञ्चद्भितवम् (११।९)* 

दति श्रौकस्छोक्तिरेतत्पर् ्रसाधकानुमव' व्यगक्ति। वतृबषन्मदायोचितः तदचित' आआश्मत. 

एवोदातव्य' दवौये । आष्ठनिकाः पनः पामा ोर्गनक्ञीभूय मदोदामाविण्डुताव्रपि . ख-ख- 

कैल तत्र न पश्यासि किन्ति परख । यीगेऽखिन् तरां रखनिमप्रलस प्ाषप्धम् । 



१९ चे, 1 तश्ववक्लौी । ७११ 

शौभच्छौवं ष्ठः । 

शरौमंद्रामागुज्ञेनास्यं साधारवतो मतसान्येऽपि मत् पार्थव्य' सुक्तिविषयै । तरव तदीभित्रः 

पन्थाः । गायः मेदः सामान्धः-लौवतोऽपि--“वेशाशविन्ञागोपलश्चया त्रह्मासमसामरस्यभावमया 

व्रह्मभावसुपामतस्य विगखितममुष्यादिरैषविषयकल्पिताड'भावसङ्ोचस्य प्रपत्रविबाकापराह- 

भावस! --भुकलवाभगनात्। श्रौमकौकरठमते लौवः- 

| शरद्य म जायत एव (२।३।१८) ।* 

“संसार (तस्य) किकिज्ञ्नस्व' सुकौ सव्यश्नवम् (२६१९) ।* ` 

“विभुत्वं जौवस्य एता छतृक्रान्तिगतागतयी मौोपपद्येरन् (२।९।२०) 1” 

“व्याप्ता विशसुवमाभिभाविलं यदुक' तत्तु मलतिरीधानापममप्रकटितशक्तिमरौचिव्यासरुकष 

छौव विषयम् (२।१।९१) 1” 

“आतमा कत्तेव ( २।३।२६९ ) " 

“परमेश्वरायश्षक्रिव जौवस्य कलव म खायत्तम् ( २।३।४  ) । ” 

'ब्रह्मयोऽशतवेपि तददपरणशो युक्तः यथा वङिना व्याप्रसयय काष्टादवङ्किव्यपदेश्तयापि छि 

तयो वैङ्किकाष्टयोनाममेदः। तस्माजौवी ब्रह्मणोऽशभूतएव तत्खरूपः प्रतिपाद्यते ( २।३।४२ ) 1” 

“मायिनः परभनैश्वरस्यावयवसशः पुरुषः ( २।३।४३ ) 1” 

“परमेश्ररसङस्पादस्य अन्धमीचौी भवतः ( ३।२।४ ) ।” 

“सखाभाविकपव मुक्षस्य खष्प' चिंदानन्दघन" सव्वन्नत्वादिविशिटखावि्भवति ( ४।४।१ ) ” 

“प्रादुभेतखामाविकापडइतपामत्वादिकौसुक्तभात व्रह्मसदश्रगुण खरूपः ( ४.५।३ ) 1" 

“सुक्त्राा सादृश्यात् ब्रह्मखश्पाविभागेन खसखश्पमनमुमवति ( ४।५।४ ) ।” 

^कानदपत्वेन स्वयम्प्रकाशमपद्तपाप्मत्वादियोमात् कलाणगुखवििरच व्रह्मसद्श्' मुक्त 

च्वद्पम् ( ४।४।७ ) 1“ 

“सुक्षख शिवसदु शस्य सयश्तवमनादिवौोधकर्पल" निव्यटपतत्व' खलतन्तत्व' स पणक्रिमन्वमनन- 

शर्धिवा तल मनन्तशर्गितष्छेति ( ४।४।९ ) ।” | 

“^खप्रे पुरुषौ यथा शरीरेन्द्रियादिनैस्पेच्यं ण केवलेन मन॑सेव देश्वरसभ्यादितान् विषयान् 

भुक्ते तथा मुक्तोऽपि स्वभूतेम मभसेव ब्रहराखवक्परसमरमुङ्ते ( ४।४।१३ ) ।” 

नसुक्तम ब्रह्माकार' हि दश्यते विश्रमेतत् |... तस्य जौवतएव ब्रह्मणश्च तुल आनन्दः 

(४।४।९8 ) ।* 

'सुक्लानां विषम् ( ७+४।१५ ) \" ̀ 



७१९ वेदानसमण्वयः । | ९९बअ। 

पमुख परमेश्रसापिपऽपि जगतदण्याडिम्यापारवनष्णमेव खाता खभीग्धवस्तुषु (४।४।१७) 1” 

“मुक्तानां व्रह्मानन्दानुभवष्यापारमन्तरष रुषटयादिष्यापारः खेच्छया न सन्गसति ( ४।४।१९) 1" 

“भोगमाबसाग्य' सुक्षय ब्रह्मणा ( ४।६।९११ ) ।*। # । 

जक्चिः-- 

“सकलचिदचिस्प्रपञ्चमहाविम्तिरूपा महास विदानष्दरुला ईभकालादिपरिष्छं दशन्धा म्वाभा- 

वविकौ परमशक्ति; गिवस्य खङूपद गश्च भवति । तहयतिरकश व्रह्मयः सथ्यभ्रल-सष्येबक्ित्व-सम्बं- 

कारषषतय-चन्तनियनुतव सम्दपास्वत्व-सब्याणुारकव-सब्येपुरषार्ध हेतुतवादिक' शधथ्वगतत्वख नं 

चिद्धयति 1... ... सम्ब रठन्विदःव्रप्न' एति सव्यकिदचित्प्रपचशरौरकः वद्माभिपौयते तता दष््- 

श्पत्यात् प्रपञ्चस्य हेषादादिषयत्वात् शान्त एव ब्रह्मोपासत शति ( १२1) ) 1" 

“"मायौन्ते प्रङ्गति' विद्यात् मायिनन्ब् मरश्ररम् : 

तस्यावयवभूतेन् व्याप सष्छमिद' जयत् ॥' 

इति ग्रषशात् मायायाः सकलपक्तलित्व तहिशिदटत्वः मरेष्रस्य तद्वयवभूनेनंशमूतेन चन्र क्- 

आकलमृतेम् मीभुत्वदश्चायां पुङषमश्रकेन सक्षलजगर्यापिङ्ावमम्यत् ( १।५।२७ }) | ५। 

इश्ररः-- 

"बद्र जङ्ाजङ्प्रपश्चप्रकलवेम भ्वतन्त्य सिद्धम्, सव्वविषयस्वातन्ेाष ब्रह्न; मञ्कमन्य- 

सिद्धिः) म्वाभाविकर्शक्रिमप्वमनुप्रग्नक्रिभत्वम् 1... अनन्ताभिरव गशकिभिश्जगरत) जनकः 

शसकष्च त्र भवसि ) .,.., .-अनन्तश्क्िमस्वात् त्द्दा]ऽपरिष्ित्रप्रपश्चषसमश्ायिकारषात्य 

सिद्धयति ( १।१।२ ) 1" 

"ख. लसृद्धशिदचिमूप्रपश्चकप्मकिविश्िषटः पष्मेकर एव काथ्यकारथङयः सतपा ,: 

( सष्ट्व छोभेादटमय असौ" ) ( १।१।४ ) 1" 

“मच्यदरौरिखः कदयनद्ादयुत्पिवत् मायिनः परमेशरान् सकलरेतमाचेतनः हतिपदषी. 

एभिग्यक्षी मवति | ..-विदरविदिजिश्टः परमेशः कारणः काटयश्च तलददल्ादिगेदात् (१४२४) !" 

“ज्ौवेग्ररशोः खातन्मम्बातन्ाचच स्तःसिद्मेव। अतः म्वतनस्य परमेशरभ्य लौवाद््त. 

न्वात् भरौरसम्बममामान्दन् लादिभागप्रामिः ( ९।१।१४ ) 1 

“सिदे धित्ैन यदि न व्याप जगत् तद) धलादूसिम्यं विनान्नतः कथः मूर्तिः म्प्रलौति 

दभाति अवयव भ्वेत् । अर्त) मदा ्रटादिकसिव कारेन पिवेम कार्यमिद' व्याप्त तदमन्द- 

भूतश्च ( २।१।१६ ) ,* 

पृषयः म्वाभिद्रनामदपिभामानरपूकविदविदपञ्जलिग्मशिव, कवलो भवति| पुनः 



९४ ५! ¡ सस्यवह्लो । ७१४ 

चप्ाध्पिङं तादुभौ यजि पुयदशानिरोपिम्द् लन्दयुकनामङ्पविभागारविद्घिट्रप) ब्रहिरिक्तारयति, 

शव शकिमतः गिदस्य सदुषावस्या प्रलयो विकाभ्ावस्या खरि ( २।१।१८) |" 

-परमकारणात् परव्रद्मणशः शिवादभिद्रमेब काम् (९११ ) 1" 

"काष्मन्वेन म्वानन्धभतादपि उतनाचतनप्रपसाद्श्वादध्िकिणव सन्यः सन्वदङ्गिः परधरश्ररः 

† ९१११२९३ । 1” 

"सव्यावम्यापु सत्तालयौमितया स्थितेरपि परमेश्वरस्य न किटषकलदुप्रसङ्गः। कुत; १ 

श्युत्येत यतिषु चाम्य रिरम्नद्)प्रकल्लदुः' निरतिश्यमङ्ःखाकरत्व चन्यभग्रलिङ्' {दि ए्रसिहम् 

` ३.२।११ } ।” 

“ध्य मष्प ज्ञानेन सम्यगाराधने ज्रष्म्बरुपः ग्टद्यति (३।२।९०) 1" 

दरयद गषाजात' सव्यवःोपमहाया रन् गृशकातेम् सकललरव्याहसब्रहामनम्' भवति 

४.४.४५ ५ 

“मष्गष्टेः "म .मन सत्ताम् कामान् सर्दरषका, त्रष्रानन्द्भोगम्य च वौपपश्यानिप्राषः 

(६.8 प्रश ) 1" 

"पपि श्ौषादिकमिब शिवाण्यः एर बद्ध लथाप्येपामिता चह ब्रद्माद्धिः षति तदु. 

भषत् / १५१५ ) 

"चपामकानामात्मनि ब्रद्कम्दकपस्य प्रकाशद्मनान् वनुप्रकाश्कारक्मभलता त्रष्रभावमा मरन्त्ठेब 

खआावटादुषः क्न्य, म कर्प विश्छिदति (५.१.१२. 

^खपासकराना पलरलराप्यग्द्चषविनाशी भवतणए्व ६,१.३२" 

चकत एतै ब्रद्धम्वडपा{निभामेन म्दस्वहपानुभमस्य प्राधान्यम् | 

सथ ष्नयः , 

"ब्रह्म षा इदमग्र भासोत् तदामानमेवाषेत्) भङह' ब्र्मा- 

श्मोति। ( ८।१२ )। 
अवदः परथमः {िघिच्म् ¦ चतुय सव्यपिरोपभ्नाम विन्ोप्यमथवा ततूसस्वःप्यपरोदश्ान- 

सभभ भ कर द्रदूमराय इन्टभ्यू पमनन्यम् : "विदशिन्प्रपसरूपश कि वशििरन्त स्वाभाविकमेव 

पद्याः कदाचिदपि म निरख्पन्वमिननमं सिद्धम् शति वोन वहम) निध्विरषत्व पुन्याख्याप- 

वत चासाशथान्च केषम्बः न वहमन्यनत [किंनरा [तजेषरत्व' विक्रारससरसिति प्रतिपादयन्ती िचििजषं 

श्रह्म पर ब्रम सदिगेषन्वपरमिति तद्णप्रपि मेदौ कम्पयन्ति, सि नास्ति वाममि परं कबि. 

दौहश्ो मेद लि विचारक्ीयम् | भमन्तो" गोमद कारः --"{दश्पां म्थितिसाहनात्रः तामः 

¢ $ 



७१8 वेदान्तसमम्बयः। [ १९७ अ । 

भख महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सष्वा मूतानि चिषादस्यागरत' दिवि, श्येवमाहिः" 

शति, वयन्तु वदामौ नेति। कथम् ? श्युतिरिय' ब्रह्मविमूतिभतः सब्वमधरौक्कत ब्रह्मश एष 

भन्ञादीतत्वमच प्रथते; खस्य सम्वातीतत्त परिहाय न तच्छातु जोव अगवि बा ततस्तदात्पमतयात्ानः 

पकटयतोराड वेदालमभाष्यमेता गौता. 

"मया ततमिद' स॒त्यः जगदव्यक्रमूतिना। 

कतस्थानि सन्भतानिन चाड िष्वव्स्थितः॥ 

म् च मन्यामि भृतानि प्रशमे योगमेन्ररम् । 

भनम् मच मतस्य) ममानमा मतमावम्ः ॥ "८1५, षति) 

एकरूपस्य तस्य न शात् दिषूपतासिहिः. सथा सति `भरतम्' एति तम्य म्वरूपनिरतिशषणः' व्यर्थे 

स्यान् । विभक्रत्वः विकारिन्य तुः, मूतगं ` आन्तम् इति वाद्या पथ्यवस्यति ; विभक्तानां 

विकारतः) {शथनत्त न जात् मम्भवति, धिवन्ता{मितरतचरसिितन्व' तदा म्यादृपररहाष्यम् । कथम् ८: 

एकटा त्वविषमया स्र दरषममामय्यः तदापतिटत् यथाक्षौवसम्य | एवः तुरौ भान् शित 

सदत् विफन्ममेव स्यात्! समाधानमम्य म्बः दृवक्रतेव कतः म स्टामनऽपि पर्य नरनि् 

सव्व द| ९.२1), इन्यत । सूद {शिन् पग्वरन्प् चात्यकर्णस्यद् सरतदाषर्नि पष 

षादिव्याप्यात्कां विराधः मदा घनोदतनया पररलक्वदते, तययापिन तः सन्यः तत्वमाण्कारटतम्, 

प्र्युत प्दगमवनन्यदाप्यक्त्यत तत्वेम्यायवण्डरयं सश्पदममन्यगरहमरतान) समद् प्रो जवनतया 

प्राकाशि) तथा दुपम्यास्पामिप्रोयः ज स्थाम् (पः म करमन सागमस्वप्रमुपपरम्याम्- 

तापि किनि (स्यत दिः सन्यवेदानमाकाषवपि 'परम्यः परपर "जमगरलङम्' इ पाद्५. 

प्रदग्रनपरः न्निङ्गद्य रवद्यते । -जागस्तिप्यान्; तर्िप्रक्ः न्खप्रण्यानो नपकन कधु्म्यामः 

परश्रानघन, दत्छवेधाश्य मगन्दः भन वर्चः म् प्रत्वानघनम्' तदनू्वारतप्क्ाप्रशाथप। च 

न प्रदः -नाप्रग्म्' परति पृच्व्पां य+ ` भानः शितमद्लम् दन्यम्दःपादयन न॒नन्दडपस्य चेक. 

ग्याकमम्तव लव विदामामत दशयति, एतदघक इपर तून "गमदा चन्र प्रसेक. 

मतश्चनान् 1३.२१२ ` द्रति, पवः ए परप्रद्ापमोधक्नान सिषा) 

प्रपञ्चं ग सम्भन्धयशात् यमो यिपरसनाद्रिस्पः पपे ब्रष्यि मद् कपन्नधयन मादस मय सदम् 

विद्धत । तनुपुमेराल्तात् सव तथ सीते त्र्ःपश्तममतःप्रजतः प्रामप्नस न्य तनम् 

कारणत्वम् सरतकान्य्याान प्रकटयन् तनद्रासा एसि भवति यथा प्रास्य प्रादन्वनादधिन- 

न्पद्न्यनतन् | प्रक्ताप्रञ्रयः; परापरप्रक्रतचःपि तस्य कादद्याममतन्यान् कयोक्पि तल भदः 

साधित । ` पपश्रापम्मम् इति प्रपमनन्न्वपकिहिण "ग कपः कष्यायतम' त् वतिः 



प्श अ। 1 लत्तववल्लौ । ७१५ 

(९।१) इत्यनया दिशा सिहगति तवं व परब्रह्मापरोचश्नानम्, एश्घ् प्रपठासन्बन्पेम तदतौत व्रद्र 

भवत्यपरोथश्ान विषयमिति वेदान्तपून्ठसासवमवन्नग्धय प्रतिपादितः ठद्दारग्परकेन (१।२१) तथा 

च सा व्याख्याता भाष्यकारख (३।१५१५प; "अयः वे दम् च सङ्साकि वहनि चानन्तानि ख 

सरदेतन् वरह्मापूकमगपरमनन्तरमवाद्यमयमान्ा इद्र स्यानम्; इन्यतदखमः छनोपादरयप्रदग्नपर' 

लिग्रश्यः प्रप टमुदोधर्याति। अवापृतादग्रये हयाः सन्नागुभृः' पमरूपादरेयम्नृम्वङ्पवाचिनात् 

एवः सष्ठषु वेदान्तवग्टनेपु ब्रद्मनिषटपकेषु यथा 

“सपग्गाच्छक्रमकायसव्रमामखाविर गञजमप्ापविद्रम् | 

क[विम्मीयौ परिभृ: स्वयभयाधातथ्यवौऽयान् व्यदघाच्छ्ाग्रविन्यः समाभ्यः ॥` 

शृत्यम कायादौन) रसयलः गहन्वादोनामुपादयनं विम्परम् ! भरधिकररशम्यान्य व्याग्यागरातमर 

ग्णङगर्मसि सोमहिक्ानभिक्तपेवमादैपमकरोन् "एतम परमेयरम्य नौस्वाविगद्कच्पनमाधरनिङा- 

नामप{खिदान्लः, -अस्पवदवः इन्यनधारनष्ठान् व्रह्मशिशाश्गिवादौनासमस्वान्" बति; वदान्तसूके 

यातणता्मान्ः (नान्धं शछपास्यल्न ना पम्यारपपतिः. तथव भाष्यकषारसामनिप्रायय | तद्यया-- 

"सात्यति नु पगन्कन्ति खादयन्ति च : ४1१३, व्याच्यातचच ग्रौमह्ाष्यकारंश--' प्पास्म न्व पग 

भग्र; प्रतिपनव्यः, त्था परपनम्ग्प्रक्छियाया जादाना यान्मत्वमे चमन पगचन्सि 'त्व' व) 

सद्म भगव दवतं अहः पे तवमसि दवत दलि; तथान्छःपि "बद् ब्रह्राद्िः इन्यवमादय 

व्यादन्योपगमा दृदव्याः। याद्यनि चाकलेनेरेचरः रदान्तम्कयामि /एषत आान्या सव्यान्दरः' 

"एषस् प्राकाम्यानसतः' (तत सत्यः स मात्ता तस्व्ममि' एन्यदमादौनि।' इति, 

ननु "म्य लमनर्तिव्याद्दिषु यया म्य, तनन्वदिकस्यायेतनधण्दम्य `न सदच्राति किशन न 

वद्श्राति कषम एति भोहभोग्यधन्म्य धन्वः ल्या "यः स्वश; सलरविन्" (८१) बृन्छाद्ष 

सममभालयादीनामपि--प्रपश्चसन्वम्धान् अत्वम्य वप्तस्य सशवनात् श्रत्व हि सारश्थये मप्र 

"भाप्श्नम्' इति चिदचिस्वनिषेधः। एतश्च 'स्यकमाः 'ससकाम.' "सथ्वगन्धः' 'सस्रसःः 

इधादौम) निगेषत्यनाचकाम] सब्बेषामपरिगरहः' सनव हयोपादानप्रद्भ्नदरलिङ्धस्यामवस्या । 

अवोचते-माक्छका बह्ःप्रादिषं विद{ितोरन्तम्' त्वान्, "ग प्र मापच्म्' दति तनुप्रवाह- 

पलितम्. यथा 'भयतःप्रच ` जायत्म्बप्रयारन्तराले | प्रपेमं यैवनधष्ीस्य अप्रत्त गासेतगधष्धेस्य 

श्यत्वम् ! भील चेतनया; भ)ग्यतघाचेतनधम्यः। प्रश्ञानघनज्नौदागे शयतः न तु सम्ब 

रादौर) सतिएव ड़ प्राक्च "आनन्दाङ्धोदखन्विमानि भृतानि क्ाताजि” इन्यादि गतेः 

सभकरशस्पानन्दमयम्योपा यत्वम् । कव्व प्रभ्ञागघनस्प न् त्वानम्दमयस्योष्न ष्ठो दशयति, न 

सौव; स्गमामन्दसयः, तसम्यानन्द्मयत्व गा्मतस्सखिषानन्दगकमशादिति । अष्याङलकियत्व- 



९१६ वे टाग्धसमन्दयः । [ ११७) 

भानम्द इति पून्धसुिशटम् | सष्टश्चत्यसर्ग्वगिस्वादि न एनया, ब्रह्मखणपवाचकलातेवाम्, "क्य 

वा इटमय याक्ौत् तङान्ानमदेत् । "अड" वद्मास्ि"" दृत्वचन्यामश्चानवत् त्रभकि ठ्क्रमः 

विदणने-- “क्ते यदन्तरा तद्ह्य' ( ३१९ ¦ ¶्ति मामक्पयोसत(खअन् शुदा तारक स्थितेः, “तस्माच् 

कष्वमभवत् (८१२) इत्यपि सिद्धयति, सन्धा कयाजि यतः, सुभ्व" कामा यतः, खष्य गगण 

अतः सव्वरसा यल: इष्यचच तत्तनु हावकव्वाःद्राप्याम्। हेयलेऽपिन्यङावङस्य तस्वौपादयत्वम् यथा 

बदिःप्रकादिषु तलत्प्रज्चानोलपादकस्या्ममः । “व्याम्द्यामतो बिगषप्रतिपगिम हि सन्देडादनयन्यम् 

षति नियमोऽत्राप्यनुमरणोयः। दश्यते पुनरत 'सन्धखङुस्पः' "बाङ्ला" --प्रकाय्खक्प :-- 

खपाटैयत्वः प्रदद्मयतः। “तष्यासत् व्यममक्स् ` (२।६२) न्यच हईेयोपारेयप्रद्भननियमेन 

कनत्व मै "तत्" अब्याक्ततनामङ्प व्रह्म, कांग व्याङ्त व्रह््ापुखः "सम्यम्" इत्यवगन्तव्यम् । 

अपना प्रकतमनुषरामः ¦ (सत् यो यो देवानं प्र्यबुहमत ख एव तदभवत् तथा शषौ 

मथा मगुषपा्ाम् (८१२, इ्ष्यखाध्ः- सव्व षां व्याकतान। बहहिविंभक्षतया स्थितिरिति स्व, नष्ण्या 

नासमानानामन्तर् विभक्तस्य अद्रा यदा प्रन्यसौभवति वदा प्रसिबोख छयवते "अशः सनुदभव'' 

"सूगयेति' इन्दव" कपः । अचदः रद्भ्यं साधकविकातग्यम् । यदा डिजौवः परेद स्वस्पाविभ. 

तया च्थितिमनुभवति, तदा तस्य स््थितिरियममाईदिस्िहा लीवतश्षश्पेयेति (१११५) कषम 

सुदति! “श्नमेन जोवेनान्नाऽगुप्रसिश्छ नाभक्पे न्याकरवाद्ि" इति मामङूपन्याकरण्पातेष तम्प 

सम्बन्ध" सुतरं स प्रलेति। एतन् प्रतीतिषशारेव "अडः समुगमसम्' वृत्यादि वाकामन्सयोनिरूकद- 

मापद्रानामुपदषट् कां मुखा. मते प्राख्णचु । तथ कृत्वां अहमिति परमाना कायान त्थतः 

विरक्तया स्थितो मनुप्रथविलौबाक्मा व्यज्यते । आाभरुनिका यदाप्यनिमामेऽपि कदन 4 आतर 

चिमाग म कदापि जिख्यरन्ति, तापि पूथ्धगतानां लीवानामास्मनि णक ाकारेषं कन्वभमुकयन्ति, 

मैषामस्छं स्वम्य बशषमानसस्व' न सम्भवेदिति विक्रखन्ि। बन्मवत् खतकक^ःत्वाभावात् (अह 

मशि" इति स्यातन्पेाख जौवो न बकु समदः, तत अआतिमूतम्बरूपतयथा 'सो;इमि' (८११) 

इति तथ व्याहतिः । “ह व्रह्मा” शानि चिदयसानब्यकपाजिभावेष्ठ कर् च्ववाचकनक्रहयमृग्व 

अशिविपरन्यलीकरशथाय यत् साधनः तद्ान्नानः वेदाशाद्रमोदितस्ण्यो कतिर) धाननिवकेन 

लिसोधाय पर त्रह्म रूच्धिषाप्य नष्टस्य सिति सुधौभिर्जियम् | चाधणिकस्तु वदुगुमोडनागन- 

मोदनादिग्यो रेयोपाद्वनियमबलन तरादौ गते । बाख तु सम्वनुमुबः संक्रामिसोऽहुमयः 

जौवद्धदि वाचोप्लम्यलान इति वैदाग्णदयं गसङ्ता। एवः च नेकालपरोचदद्न टदतामाप्यने । 

खर्च कलूतवाजे "अद ब्रह्मादि इन्यस्यानुभदसोचगत्वात् चतु्स्वान्व पचध साभाविकलममश्व- 

सभुपचगरन्यनम् । 



१९ च ) तश्ववज्ञौ । ९१७. 

गुगीलच्छङरः ¦ 

तन्धरते °सथय्याप्मवान्न व्र्माकखप्रसिदहिः। सर्नोँद्याक्मातिच्व' प्रति न नाहइमन्षोति। 

यदि डि नाक्नासिलप्रसिहिः खात् सब्बोकतोको नाहमदौति प्रतीयात् । भामा ब्रह्म इति) 

स चाता कयप्शासौतः शरोरादिखन्यन्धव्यासश्वपंसाधनेनापरोचक्चानविषयो भवति । वहचषनु- 

“बध्यदुः विमु कचेतन्धामकोऽङमिति एव चासानुभवः । न चेवमाश्नानमगुभवतः किचचिदश्त् 

ह्न्मवभिष्यति।" इति। वस्तुतन्तु परामालिङकनविलुपाडइ भाते च तज्िन् कैवलातखर्पोःह 

ब्रह्माद्मौति भावः प्रसिहयति खष्वक्रियाकरत्दा्म्याकरुर्मालुः सत्रिधौ | ग सव्ये वामेवमपरोचन्रान- 

सन्पादनाशौति ईतोः तन्प्थौते सृच्भाषः लगतीऽख्य वं कालिकसत' यथा दृष्यते तथाऽविद्लोष- 

प्थापित्वख्च । एषं विमिगिवल' प्ता तहाप्यण्य सन्दिग्धादैता वेति न मनबग्यम् । तम्प्रते लौवस्य- 

“उपाध्य सूप चास्योतूपतिः तत्प्रत्तयै च प्रलयः। उपापिप्रलयै नाक्मप्रखयः 1... वि 

हमेस्येव ब्रह्मश लौवभाषाभ्य पगमात्। लंचशमेदोऽप्यनयोखपाधिनिमिलत एव (२।६।१०) 1" 

“निन्यचेतन्धो ऽपमाश्ना अतएव यद्मादेव नोन्पप्ते परमेव ब्रद्मादिकतसुपाचिसन्पकषाचौद- 

भावंनादतिषहते (२,१।१८) 1 

"अस्याणुलदिहिः  २।१।१० } 1“ 

“न स्वाभागिक' कततमा्मनः सश्रवल्यनिरमोखप्रसद्त् ।....न डि दिदेकिनां [परदमादन्ो 

जलौतो माम कतत भोष्धागा विदत 1... ..-अयरमामा शमेग्यापारेष्वपकं(द मनथादौनि करवानि 

कत्त भवति भ्वान्मभा तकतव (२,१।४०)1* 

"अतिदादम्धायां कायकारयसेघातापिवैकदेश्रनो जोवस्याविदयातिमिरा सय सतः पमादा. 

सनः श्नध्यदात् सप्पभृताधदासात् साखिणसतथितुरौ शरा दनुश्चया कभुववभोष.वलचश्स्य 

सारमय सिदि्तदनरड्रहेत भ च वश्वानेनं मो्सिह्ः (२।३।४१)।. 

“परायकतेऽपि कुजे करोनयव जीवः कुष्धनत' डि तमीश्ररः कारयति (२।३।५४२) 1“ 

= "सेतन्धश्ादिथि्ट' लौदेकगयो यंयाप्रदिम्म् सिङ्धोरौ खयम् । अती मेदामेदादममान्वान - 

शत्वावगमः (२।१।५१) 

नकि पणजवस्यश्ररसमानधशतव' नासयद) न गाौति। विद्यमानमपि तु तत्तिशोडिते- 

मिप्ाग्डवधानात् तत् पुनशिरोिति सत् परमैरममिष्यायती स्वमान जशो विधू तणा- 

मद्य लिमिरतिरक्दस्येव इक्अकिरौषदवौप्यादौ वरप्रसादात् सविद कलविदेवादिभवति ब. 

शतएव सम्य वां जनतुनाम् (१।१।५) । ̀ 

"हेदकेनेवा स दपवाधिनिन्प ते नागनुक्नापर्पेशापि (*।४।१) 1" 



७८ बेदाभ्तसमन्बवः\ [९९१ ५। 

 “अविभङ्करथ परठाना सुक्तोऽवतित्तते (४।४।४) 1* 

 नसङूल्पारेव तेषा यावत् पयोखन' शोष्य पपिः (४।४।८) ।* 

"अवन्यसङ्स्यतवादनन्धाधिपति्विशाम् भव्ति (४।४।९) ।* 

^ परौरी ददि ्दिषयेष्यभिद्यमानेष्यप्युपणथिभाचा एष पिकाडिकामा भवन्ति (४।४।१९) ।* 

“सावे पुगशनो्लामरिति विदामाभा एव पिशादिशामा भवनं ब मुक्लापि (४।४।१४) ।* 

“यथा प्रदीप एकोऽभेकप्रदौपभागमापदयते विकारद्क्षितोमात् एवमेकयेऽपि सन् वदान्य 

यौ गादने खभादमापद्य सव्व भअरौराच्या विद्वति (४।४११४) 1“ 

*जगदुलूपव्यादिग्यापारः वधित्वाःन्ददक्विमाद्याकमैग््ये मुक्तानां भवितुमर्ति। लने 

च11पारम्तु मिन्यसिहम्ये वेवरस्यच (४।४। १९) 1" 

"निन्दसि यरायसम् { याथिकारिकाखाम् ) इतरेवापैशय्यम् (४४१८) 

“भोगसाज्रभेषामनादिसिरनेमरेख समानम् (४।४।२१) 171 *। 

माया- 

"अविदान्मिका ( प्न्यग्मन्धनाकराध्यासोऽविद्ा ) हिसा कौलदशिरम्यक्रशष्ट निदा परमे 

शराश्रणा मायामयौ मङाधुषुसियंम्बां स्वष्पप्रलिशोधरङ्िताः शेरते संशारिशो कवा; तदेतद् 

ग्यः क्विदाकाशन्रब्दनिरिरम् (एतख्थन्र् ऊत्रथरे गार्ग्याकाश जतय पोकरष' इति जनेः। 

कचिदचरभब्टो दितम् अवरान् परतः परः" इति श्रतेः कजिन्धभैेति सूचितः (मायान्ते प्रहि 

विद्याग््रायिनमतु मरश्रम्' दति मवद अग्यहा डि सा माया वलवाग्दत्वनिकपयसयान्रष 

त्वात् ( १।४।१ ; 1“ | | 

“यथा स्वय" प्ररारितया मायया माघावौ जिच्छपि कालेषु न रम्यम्ाति अफलान्, एष 

परमाक्ापि संछछारमायया म संग्पृत षति। यदा च व्वप्रतमेकः ब़द्नमायथा न संम्पश्रते 

प्रबोधसंप्रसादयोरमन्वानततवात् एवमवस्थाषयस्षास्य को;व्यभिन्ावनग्धाज्रश्क प्यभिशारिष्ा न 

संस्पश्छते मायामात्र श्तत् परला्मनोऽबम्या्रयाकनाबभाकछनः श्च्च। इव सर्पादिभानस्येति 

(२।१।९ 1 इति । *। 

कश्ररः-- 

“जनु ईशगोऽपि अगर मवति ? इत्य अररे भवति जतु रौर एव भवति (१,१।१)।* 

“अचिष्छाप्रश्व.पमहापितका्करकोपाकिनिमिनोःऽयः च्ारौराक्यनिकोमदोपरेथी भ पाष 

माथिकः। पको डि प्रथनान्मा मदति, नदहौ प्रन्दमाप्मानौ सनव; एकयैव तु भेदन्यवहार 

खपाचिहता यचा चटाकाती सङ्ाक्ान् इति ( १।२।३० \ 1“ 



१११] 

“महु शठनर्मवादिन रएकलेकासात् दंधिदोधितव्याभाव दरकारवप्निशवाविरोच एति 

वत्, न, अविदादनामङपतौलम्याकगणापेललात् सब्येचचनर, (तण्हा एतदाञ्चादाश्मन काकाः 

सद. तः' इतथादिभाक्म्यी निनयथतवृ मुकग्यङुपात् शव्यशात् सव्येजत रौ ङरास्जगदुत्पक्षिशिति- 

सथा, मावेतनात् प्रवागाद्यकयारेन्यषोऽथः प्रतिभात) (लगा यतः" एति। खा प्रतित्चा 

तदषण्ं ब न तदिददहोऽथः पुनरिषोच्छते कथः नोनष्टेत- अत्यन्तमाकनमरकत्वमदिवीयत्यश्वं 

ब्रषला। पष यषा नोच्यते, सव्यश्नसयत्ररम्य साक्मभूते दृवाविदाकस्पिते नामक्पे तश्वाबतवा- 

भ्वामजिव्यवनौधै संछारप्रयथवोजभृति सम्यश्नसयेचरम्य मायाशक्तिः प्रज्रलिरिति च गुतिखन्योरभिख- 

पेते, त्मादन्धः स्यद्चः दजरः 'आक्ाभो > गामषपयो भिव्यड्िता ते यदन्तग तद् व्रह्म" इति 

शतैः) (माम्य म्याकरवाङ' 'सव्याण्ि डपासि तिथिय पौरो नामानि कवाभिवदन् ण्दासेः 

"एकः यौन बहधा यः करोतिः शन्यादिगुतिमाश । एवमदिदयाहतमामकपोपाध्यनुरोधौकरो 

भवति, ग्योमेव सटकरकाद्युपाभ्यनुरो धि । सख स्वाम तानेव घटाक्राशम्यानोयामविदमाप्र्यपस्यापि- 

तमामङ्पलत शाय्यकारणथसेङ्कातमुरो चिता जौवाष्याम् विश्वाना्मनः प्रतो व्यदद्कार विषये । तरद. 

मदिरा क्ोपाधिपरिण्डदापेखामेग्ररस्येयरत्यं सव्व चत्व सस्वशक्िलच्च ग परमार्थतो विदयापाश. 

शष्टोपाधिम्दङ्पे भा्मनौश्िवीशिलव्यस्यञ्जन्वादिव्यवङ्ार पपद्यते । लथा चोकम्-- "यत्र नान्वन्- 

प्ति भाग्यच ोति नान्यशिजिनाति स भूमा एति! यत्रत्वस्य स्माद्मवाभूत् तत् फेन 

क पश्येत् इत्यादि) पष" परमायःवत्पायां सृष्वव्यवहाराभाव' बद्ज्ि कदान्हाः 1... .. मष. 

कारोऽपि परमाचाभिप्रारीष 'तद्मन्धतम्' इत्या, 1 तु 'स्याञ्लोकदत्' इति महा. 

समुदरास्यानीधता बरद: कथयति; अप्रनयाव््यामरेत्र काम्यं प्रप परिथ.सप्रक्षिग्राश्चाश्यति सगुष्योपा- 

समेव, पुज्यते (२।१।१४) 1" 

“यदा शस्वमद्त्येव' लातौयक्षनामेदनिह् येनामेदः प्रति्ोधितो भवबन्यपगतः तदा ओगस्यं 

धंसारितवं द्र्य अषत्यम् । शभस्स्य सिष्वाहानविजुन्ितिव्य भैदग्यवडारस्य सम्दमश्वानेनं 

भाचितत्वान् (२।१।९९) +” । * । 

ब्रह्म-- 

"दिप डि प्रद्यादगन्यते नामिकपविक।रमेदोपाधिविरिषट ' विपरीत सन्पोपाधिभजश्ितम्। 

. द्यपेक खाप्मा सथ्वमूतेषु स्थावरजद्मेषे गूढः, तदापि विरोपापिधिभेषतारतम्बादास्मनः 

कूट प नित्यसेककपरसयाप्यु्तरो तरमाविष्केलस्य तारतम्यमेश्थ्य अहिविद्ेपः गूयति । .. एषभैकमपिं 

त्रद्मापैदितोपाचिसन्बन्ध' निरसोपाधिसन्वन्धखोपास्स्येन शं यत्वेन च वेहानोष.पदिष्छते 

( १११) “ 



अथा भना; एणः" धति च शतिः उ्चन्रकविदना ; दवन नुतिः (सनोलवः प्राचदरोरः 

इति छमुखनन्म विषया (१।९।१) । 

पथस्याम्य खलातेः प्राक् जौनन्छङ्रेदाम्देवामवयाययश विरोधपरिषाराय यथः कतन्यः | 

असि नाकि विरोधी वाप्यपरोशां तेभेति प्रग्रालर' इष्छमागतोऽखः मतु परदमाषैतं इ्ति। 

कथम् १ अदिभामवनिभानयोख्तास्विकत्वान् रष्व षासकि तच सनतिः) कंथमदिभामसछ विभागो. 

‡भवद्िति रङ्खोहृदाब मतविदोचोऽङिष्ितृकर;। सतः कार्ल परद्रह्कीविशिवन्िस््ौकार' 

विनाम कोऽप्यन्डन् किखिदाहं समः शकि विना कारथस्याारयत्यात् ; कारयन्तु प्रनयचपिद। 

ौमणच्छङरो योगमारीप्रददननिष्यमवरम) पुमरविभागपचपातौ ) अतरत डि "यथ त्वस्य सुप्य. 

भाकंबाभूत् तत् कैन क पष्छत्" एषः जातौयकानि रेदान्तवचनानि सम्देवाययति सः, वैदान्तव्ं 

प्रत्यखप्रधानन्राखत्वात् सस्वविधममुमानः परिङाय जायदादवस्थाक्यः तदतौतावस्थाख्ादलन्वा स 

पुनरस्य रम्यस्य सिहानलमकरोत् | लायदबम्धायां प्रत्य जमत् व्वप्र ्याकारप्राप रिद्दिये. 

भानखपरे पृतिभिति। सुषुधी पुननतान्देकौमूव प्रचचानघनन्वेन पराक्मनि विश्नुमप्रायाख्ि तिषन्ति, 

किवम चलो मुखमानन्दभुकन्यम,शिषतने ; यदा तदपि नाभुभूयने तदा भवल्यवि्ागप्राणिः 

पराद्मना। दमापेवावस्तरं प्राप्यत्येम विगष्यन् सौमष्डडहरः “पादीःऽश्य सथा मृतानि जिपाह- 

एम्पाऽखतः द्वि" (३।१ ) शति सव्या मूताश्यवृतापिदानामौ(५ ` १९१ } निरधित्य सम्यैः 

शअमदसत्वेन परिशमभय्य द्धस्य ब्रहदो,ऽपरोखन्रानाय ठदुपयोसि वदाकूव्याख्यानमकरीन् | 

सववस्याुस्वे परिखामनेमपि तम्य न वेदान्तागुमोदितलस्यपक्रियाविरोषौति च ! प्रप) 

पृषमात्र श्ाशश्यः प्रविल।पयितुम्" १ ) इति तदुक्या भवति प्रकिपच्रम् । वेश चैन 

प्राज्रापर्नामेकरम्याप्य{विभाम उच्यते, अपरषामन्य.इमकरन्द {पिम तदस््माकमुरगसुज्राषः..-, बलो 

श्रौ वम्यशित्ग्यस्व विभक्तया परे स्थितौ पररूशिशत्वमप्यात्मन्य वाजिभक्षतया बते (४।४।४ ;। 

सश्धामिलनविलयै सथसन्यदतायाङेशितब्यद्विबयभादात् सयमेरेडितपए्यनामाषमत्यम णिवत्वभ 

सग्यमान्मन्यन्लभृ य विराजति सः) आात्मन्धनतमृ तानि तानि मस्याच्छाविष्कलम् "अङ बरद्माख्ि' इति 

चदोपतिष्ठमे यदा तख्िन् तदा तन्प्रबुहा टवप्रमु्ा जौवा तत्कन्धावतमः प पथानः पृक" 

"सोऽम्, इति बद्मालमभ तनिङिलमम्यष्टोक स्यशूखकानुमदः सुेनापूव लमुभरन्ि वतीमुखेः। 

अयमनुभवः सष्वाकुमुषः परत्रह्यङः सन्छान् करधाखानुमवानुपलम्य, साम्ये वितरति । जिविषा 

भिलषितसम्पट्रपेषय भासमानाः कल्ठाकानृसवक्पा. सूषविषया लन प्रदुसूव नौदान् गानः 

पुथानराज्यादूपणएषामरा््यं विचिवद्किपुभावोदतदपपरगहशावतर्यनि । एव्व म्व त्मभेष 

कपपुपादराव्यादृररोकरपम्यङ्कनामक्यादिषहीगराज।। तदेतत् समडरङ्ो जौनाः पृन्यथयौकुनन्ति 



पमरिथमभाड्िता पलचमृहरवात्, वेदाम शर्ततप्कियायातदनुमारिलात् ! | अमे ॥, 

उदासिकसन्प्दायान) बिरोघोऽतिरोषितया समश्नमौमूतः फलमस दोभेनाशलर विभक्तया 

स्थितस्य आन्तस्य सव्यानुमुनिनावनेम कम्य बिव्यं वारसि । एवय युगपत् बहुका | 

पशाापेक्तप्ाविसंवादिवया श्थिदि;) | 

ग्मीमदि्युखामिमन्पदाश्रानां मसः ठतययनुथयोनिम्बादि्यसम्प्रदाधानान्तु प्रथसदितीययीः 

पथयो; स(मशयमन्यतसिति सु्दोिरनुमन्य्म् : गोमजिश्नानसिदोमतन्त् तनृह्तमाच्यपरिशिरा- 

दय शिज्ञातव्यम् ---“ बधाय ब्रह्मभीमासानिगःखतायः संदेपादृते। ययेतसपिक्नेषो जिग्य 

छनिर्छा(दिवन्ायाप्यनिश्द्रकिषमान् स्नगररः ` क्रगरकमोविपाकाजवेरीपाधिकेरम्वपरामष्टीऽपि 

भ्दान्न म्द. प्कावथदपादिन्क्िभिरन्योन्यम्यो गा्ददादिकः सात ऊणमाभिप्रभतिरिव तन्वादि- 

चम् । वतम तानेवम -पदिग्यान्मौ मम् सारयति प्रजनयापूरेर स्थापयति क कर्मफवानि ख 

ऽमश्(ति म्ाराददवर पवापराचद्रो पनम् ; पनय सानिका प्तावन्युपहकन्य सन्देकएकावद्विष्यने 

समुद्रे सरदबष्टदादिकम् सपमे ` मारेन्धरजानारिपटश्न महोदधि एथितीष्तकन्धाणो प्रन 

परतश्च ग्रस भित्र किमपि न भवति--"सन्चः प्वज्िद् प्रद्र सम्छक्कान्" इति ध्रुतिः: यख्य 

पिकारजनातः मतः वाचारश्रफमात' समुद्र सरद़तुदारद्िवत् चकभग्ड्र मधिन्टलालादिषटम्, 

यन्य च {किरषाद्िषत् सन्य जवा सगा; ; यदभौनसनाम्फ सिकतवातु प्रक्ततह शजौकादयोऽपि 

सपद वधुश्धतवम् म्वत.{सिहत्दामादन घ म परमाथस्म्ः ; यश्च खतो मायातद्र शजोवा{द्भ्धौ 

सिराभि ओर शिलसद्सिन्धाचपपि न तषां द८; कदापि लिप्यते, अतएव च पञ्({र्शिति. 

सत्वभामा्मा खौव्रद्ष काद्यकारवासचायस्य तन्तरिद च पटस्य ; स्दपेसया च भोक्काद्मा जीवा; 

प्राखाोदतखरसधा अनाम, तेषु परमान परः बद्ध निष्विलनेदाम्तमष्ावाक्याधयूत' शम 

शमान्िमाधनसन्पप्तो विदान् "एथ म मान्न पति 'सोषएम् इति मायान्नीकारददिर्विकेमास्मसया 

शावासुङ्ततय अविदाकामक्मोघर्याधर्मादितचय निग्विलदु दादि यन्त विसुच्यते “म तस्य प्राक 

खगक्षामन्ति" दति शतः, यन्तु सायाजौवाद्यदिवैक्षम तदेत अद्वप , ध वातिरिक्गरद्माभाशि, 

सतिप्रामापत्र; सोऽप्रसीकाचम्बगतयथा {चिरादिकाययत्रद्रलोकान्तवकना अद्भाग्हात् सावरणादहिः 

करदह मायाश्रषने मला हिरिस्द्रमभादीम् प्राप्य एषथयं मुक्ता परधैश्ररेच्छष। तद्धी. 

सारण्यण शश्दािनियच संष्िया त षय मुच्यते बह्मशिपुरसद्रादिषु पष्ठणिक्रतितस्वेषु वा 

अद्मदकगन् विदानप्रतौकालस्बनतया कषोन्रह्मलोकः प्राप्य तवव भुक्वा हिपराङ्ान्ते परिषर्ल- 

भानमदह्याहिनिः सकैत मुद्यत। ठतः मामविनेकव्यामादन्तिषरतिः । १८३) इति सान्तर 

€ । 
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द्षात् ; गोरेत् उराकरःखिकारिडद्टादिर्पवयविर्मदनौदि । ददन एषतु दफमुक्रनपि पुगः 

शष्यते। 

“द्द् अ।क्द' जौवनिकपद्एर' न मवि | (चदाठीो बद्शिन्वाशा इति परद्मद्विचारस्येव 

प्रतिज्ातत्वाद् खष्त द परनरह्न्येदीपसहारात् 

"खपक्रमोपरुहारावम्दासो पुजला क्वम् ¦ 

अर्ददाद्ोपपसी उ लिङ" तातपष्थनिष्थे ॥' 

द्रति सन्वदन्ध्रतालां तातृपर्ग्राहकलिदमनामष दनात् ब्रहदेवतयव स।क्यादिष्राखं रेव जक 

वलस {गिडपितखात्, तभ्रिख्पश्स्य पूत्थमौमांसामिरूपितकयगरेदतया निक्पकददाचैत्वात् | क 

चाच ब्रद्माढखतया जोवनिङ्पसेन वेयप्य' स्वादिति वाच्यम् | वथा सति तच्धंव मुख्यतः जानना 

ला "अधात जौवद्रद्नक्यजिन्रासाः श््येव प्रतिश्वासुष' युज्यत ज पुमरकरद्जप्रतिक्नाकरकम् ! 

किचाङष्छलता यदि कुकापि मूषे ख टमुपन्बभ्येत तदेवमपि तया कचित् कन्पत तरव तु नेनि 

अकष यथागतं परिव्यन्ध मुमु; गरहषौरशिति दिक् * दति। 

अजातमहतन््ेकममूल' मूलमेव यत् । 

कोन तच्छरक' यातो वेदान्ते इषान् कुतः ! 

वेदान्तस्जाकि विचिन्ता घोराः 

प; समस्तेरविरो माश्च । 

निरस्तवैषम्यकला विशार 

कुव्वैन्तु वेदाम्तसमग्बयस्य ॥ 

बति तत्ववघ्नौ दाट्शोऽध्यायः। 

समाप्रशाय' वेटान्तत्तमन्दयः। 



परिशिषटाप्य-प्रपुत्तिः । 

प्रस्थानवज्ञााम् 1 

क प्ररे ईहसखाय - 

नद्या देवानां प्रथमः संवभूव विश्स्व क्च मुवनस्य गोप्ा। घ 

बद्मविद्यां सव्वं विथ्याप्रतिष्ठामथर्व्वाय ज्य हपुषाय प्राह । १। 

अथव्ये्े यां प्रवदेत ब्रह्माथव्वौ तां पुरोवाचाऽङकिरे ब्रह्मविद्याम् । 
ख भरहाजाय सत्यवादाय प्राह भरदाजोःह्किरसे परावराम् । २) 

परारोडइवश्नााम् । 

४२ पएरे ५मन्यार- 

अथ हेन सौखायणो गाग्येः पप्रच्छ । भगवन्रेतख्मिन् पुरुषे कानि 
स्वपन्ति काग्धश्िन् जाग्रलि कतर एष टेवः खप्रान् पश्यति कस्तत् 

सष्ठ भवति कलि, सव्वं संप्रतिहिता भवन्ति । १। 

ल्मे स शवाय । 

स्प पडे अस्थान ~ 

अष हेनमृवभोऽभ्बुवाद सत्धकषामश्दति ममगव इति ङ प्रतिशखाय 

प्रासाः सोम्य सडसख्धच्यः प्रापय म भावाखकुशम् । १। 

कव ८९ ए 

अण्न पाद यक्तति सड श्डोभूते गा सभिप्रखापयाख्चकार ला 

यज्ाभिसाय' बवभूबुस्सवाग्निसुपसमाधाय गा उपर्ष्य सबिधमाधाय 

प्ादग्नंः प्राङ्पोपविवेण । १। 

समग्निरभ्यपवाद सत्डकामरे इति भगव दति इ प्रतिशुश्राव ।२) 

तच ८० पृष्ठ-- 

इ! सस्ते पाद' वक्तेति सङ ष्डोभूतेगा अभिप्रखापयाच्चकार ता 

यताभिसाय' वभूुगुस्तच्राम्निमुपसमाधाय मा उपर्ष्य समिधमाचाध 

पञ्चादमेः प्राङ्पोपविषेश । १; 



७२४ परि शिषटाप्य-प्रपृत्तिः । 

त इट।स उपनिपत्याभ्य वाद सत्यकाम इति भगव इति ईं 
प्रतिशुखाव २) 

सच तन्न् षद -- 

महष्टे पाद् वक्षति स इ श्लोमूते गा अभिप्रखापयाच्चकार ता 
यत्राभिसाय' बभ्रूबुस्तज्राग्निमुपसमाधाय पखादम्नः प्राङ्ुःपोपविषैश ।१। 

त मद्ुरुपनिपत्याभ्य् षाद सत्यकामे षति भगव इति इप्रतिः 

अश्रावि २। 

परात्मवन्नयाम् । 
१९२ प्रष्ठ ऽमम्याय - 

पथ हनं सुकेशा भारदाजः पप्रच्छ । ममवम् हिरण्यनामः कौशल्यो 

राजपुत्रो मासुपेव्येव' प्रश्रमप्च्छत। षोडशकलः भारहाज पुरुषः षेद 

तमद" कुमारमनब्रुव' नाहमिद" कैद यदयहमिममषेदिषं कथे ते नावच्य- 

सिति समूनो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति नम्रा) म्य 4 

वक्त स तुष्णीं रथमामष् प्रवव्राज । 
समाप्तौ पमः प्रश्रद्य ~ 

ने तमदयन्तस्वं न: पिता वोऽस््ाकमन्वायाः परः प्रार' तारय 

सोति। नमः पग्मड्टधिभ्यो नमः परमक्छपिभ्यः ; 

जोवातसवन्नााम् । 
२८ प्“ ऽद्तः प्रोकरम्पास्यानन्य मृन्ततम्-- 

चथ्मन् हवै वाजश्रवसः मध्यैवेदस' ददी) तस्य इ नचिकेता नामं 

पुत्रे भ्राष।१। 
लं इ कुमारः; सन्धः दृत्तिफासु नोयमानासु यहा विवेश सोः. 

मन्धव ।२। 

उशद्धिलि | शभम् कासयमानः --सस्यदारककसितिकग्ः-- च ६ --दतादशयकाटनिपाती 

--साल्तन्वशः तथा सपति; सश्धतेदमः सर्र धनः ददी दनमराम् | सद्य दान्तः मज्िङ्धेताः 

माम एषः किल--भ्ापे चम्च। १ 

तमिति, त पनः सम कामहतिकरर हितिः कमदः भानः दुचनु दिकार्थाषटु मोप 

शपमालामु पभतोर्करपनीयर्नानू मीपं दता सन्ठावसमसम् अहिः भाति चहिष्टनती ) 

शटामशम् म मसभिन, श्वन्यह १ २; 



परिभिष्टाष्य-प्रपृत्तिः । ७९५ 

पोतोदका जन्धदण्वा दुष्वदोदहा निरिद्दियाः । 
भनन्दानास ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् ॥१ 

$ > तो 

संहोषाच पितरः तत कषमं मां दाख्यनोति। 

हितोय' ठतोय' सथ्शोवाच सत्यमे त्वा ददामोति। ४ 

बह नामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
, | १ ह 

किर?खिद् यमस्य केष्य' यन्मयाद्य क रिष्यति ॥ ५ 

भमुपश्य यश्रा पञ्चः प्रतिपश्य तथापरे । 
¢ [त 2 

शस्वमिव मघः पश्यते शस्यमिवालजायतं पुनः ॥ € 
ॐ £ क 

वश्ानरः प्रविश्त्यतिथिव्राह्मणो ग्ट्ान् । 
ध 1 । प ) { ~) क ` स्येतां शान्ति कुव्यैग्ति इर दैवस्वनादकम् ॥ ऽ 

भागाप्रनोतते सङ्गतः सुनता टापू पुषरपशुरजख सव्यान् । 

क्रिममन्धत तदाह पौ्तेदक्ा इति ¦ पौतोदक्ाः पोतम् उदकः यामिः ताः जग्रा; जग्ध 

भितः कष याभिः ताः) दग्धदाष्टाः दग्धे दाषः चौगाष्यः यास) ता-- पुनस् कियाख्रदमाः- 

भिरिच्धियाः परज्नभसापः रहितः. --जौका. निष्फलाः दग्यय.---ताः गा: ददत् सु यज्नमानः तान् 

स्न काम् गच्छे{तियेतेन्नीोका, मन्दाः मनामन्टाः सुप्ताः नाम--सत्रारा एसिड: ३; 

मदति: प मिक्ता, पमः पितर्मुताच- द तत सात, क्ष्यं इत्वश्विपाय म दाति 

प्रति| पिका उ चमः फप्पि दितः ततोयम् पराप उनाच---कसः म) द्रायासि रख मां दाग्य{सि 

दति, राजा एन(रोपपगरम उतान्य त्मम् भवयत ददि दति. +. 

पमु, स विनमामास सषमां एृदायः शिष्टानां उ प्रथमः गरः सुन् एमि मन्छामि यमः 

ग्न्विभिति नेप. | चत्र य 15पि--ख्छना मन्यम: सम् एमि, म शाकचमः , क्िंशित् यमम 

कतव्य करदौयम् यि, यन् अय पिता मका कर्षति साधयिष्यति १:५४, 

सत्धपाललमप्रोतृनहनःय पितरमुनाय अनुपश्यसि । यथापूर्व" अतिक्रान्ाः पि्पतामहाष्धः 

ततवन्तः तत् अनुपमा चालो चय, तधा अपरं वर्माम्, माघवः यथा वर्सन्ते तम् प्रतिपश्य मानल. 

य । पुलनान्मन्यादन्ययाकोरकम मे किह्नाभः यल. - मस्य; सरजौ मामथ; आम्यम् इव 

पण्यते आरण भलि) म्यम् दष पनः साजायते सोिविभतति। ६। 

मपए१ मृक्का यमय मतशाम् । तप दिमक्छानन्तर् गह प्रन्णत्म् गग तदनान्धाः एच - 

असिः व्राद्रषः तद्यापिणामः अतएव वेकानर; जगौ वनेषा- तस्य दैप अगन् स चर्दकशजौव- 

मषः; मेता-- पराचा सषाम प्रतिगति तच्छनम--सतिधौ ताहशौ दिः कततस्या) रै सेत्रस्वत 

यम, शक" पाभोषम् इर साईर् । कम् » तल अ।तिदेयन्य रतां दलतमनक्ष शहरणाक्पः 

आन्तिः कम्यन्ति पाप्नमा यतिथय इति तरषः 1 51 

किष दाति  भआशाप्रतीदे - साभाव्रायपादन, प्रतौथा अनिश्ातप्रापाद पतर ने, 



` निसोरासोयरमालो ह म् ब्रवतिरिेनः । 
नमोऽ बच्म् सस्ति जेः तथत् रति ब्रौन् वरान् लोष 

अन्तस्य इमन। वथा जादौतमन्बुनतमो माभि बलो । = 

 लवृषश' माभिवदेत् प्रतीत एतव्रवाणां प्रथम" बद' एषे ॥ १०. 

यथा पुरस्ताद्रदिता प्रतौत चौहाशकिरादचिर्मतृप्रदषशटः । ̀ 
ध् रात्रौ; शयिता वौोतमगुाखूवां दहशिवामुत्युसुख्छात् प्रसक्तम् । ११ 

खगे ओके म भय किद्चनास्ति न तथत्व न अदया बिमेति 

खमे तोर्त्वा -गनयापिपासे शोकानिगो मोदते खगलोके ॥ १२ 

स त्वमम्निर स्वग्य मध्देवि मुतो प्रबूहि तदं चदधानाय मदम् । 

खर्गलोका अमतत्व भजन्तएतदृदिलोयेन ठे वरेख + १२ 

 छमतः सनसद्न्र फण, मुगल भ्रवताक्निरमिस्च फल, ब्टापलं दामारामादिक्रिवान्ण्य कथ, 

सम्थाम् पपम् च पुम् च पणम् च, एतन् सुत्व तन्व इक्क नाण्यति यश्व कंनवदरभपः मन्दमतिः 

प्षन्य गरड ब्राहकः अनदन् वसति) ८) 

एवमु वन);लिवनाई तज्ञ इति) यन् यद्यान् नमः पृणाङः अलिः छन् मेनन 

ग्टह तिकलः राशौ: अमत्रम् अभूजानः, ई व्रह्मन्, अम् अदानः वाम हदवान्, तात् ई त्रध्म्, 

त तुभ्य गमः यन्तु, परि मम मकि खन्तु, एकक रातिं प्रति चम् वरान् इदौष्व त्म्; र। 

तती गचिकेता जाह द्राति) ई न्यो, नौतन: लत्पिता ववा जान्तलदन्दः निह रईशः 

सुभनाः प्रशत्रननाः मा माम् खनि प्रति बोलमन्ब्ः अपगतरवः, प्रातः कज्श्युतिः त्वनष्डर स्वया 

विमुकठ ग्ट प्रति पवितः माम् अभिवदेत् प्रन्ट्भिद्ठाय अभिगन्देत्, एलत् एतज चाव) 

प्रचमः वद ठक | १५ 

यमाह यति ममप्रस्टः मया अगुश्नतः बौहाक्ङ्िः आदिः ते पिता प्रतीतः नम- 

तिः परमान् वेधा भालौन् तचा भविला- ल) प्रति पौतिरमनवति इति भावः । दोतमन्ध,; 

विगतरोषः सुखः यथा ग्दात् तचा रथीः तहन्नपृथ्यवसिनौः अयिता कापः मौक्षा। वयमुषान् 

प्रमुक्त त्व दहितान्-मनक्निपया मसनान् पशप इवान् अध्याकदना | १६। 

मजिङेता छवा स्वमी इत । म्याष्यातोऽयः प्रोकः { १८९) । १३। 

घ त्रमिति ईगन्यो, सत्व समरं स्वरस्ाचनम् अच्चिम् अनि करसि जानासोनश्षैः | 

गष्धानाय मद्य तः प्रवह कथय । आरोका तदिन जितिन शमेएव लोकः यैषां तै 

अमल सन्न ; नितीन ऋक एतन् अदितिन्नान' १६ ।१३। 



प्रवी त्रवोमि तदु भे निनो खनेगमन्वि्चिकेतः प्रकामन्। `` 
अनन्तसोकासिसथोप्रतिष्टाम् विदि त्वभेन' निहित शुह्धायाम् ॥१४ ` 

 शोकादिमष्निं तलुवाच तश वादका यावतौव्यी ववावा। 

ख चापि तत् प्रत्यवदद्ययोकमवास्य खल्वुः पुनरेवाह तुष्टः ॥ ̀  ॥ च. 

लमव्रवोत् प्रौयमाणो महानना वर" तवेष्य ददामि भूयः । ˆ 
सदैव भाक्छा मवितायमग्निः सृक्षाचच मामनेकरूपां ग्टह्य ॥ १६ 
चिष्टाचिकेतख्िभिरेत्य सन्धि चिकन्धलत् तरति जत्य । 
ब्रद्मणश्र' टेवमोच्य' विदित्वा गिखाखमां यान्तिमित्वन्तभेति ॥ १७ 

विश्ाचिकेतख्यमेतहिदित्वा य एवं बिहार खिगुते नाचिदधेतम् । 

स सत्युपाथान् पुरतः प्रशोद्य शोकातिगो मोदते खमेखोके । ए८ 
एव तेऽभिनेचिकेतः खर्म्याऽयमहषयोधा दिलोचेन वरेष । 
एलमगि' तवेव प्रद्छन्ति जनासख्तुतोयं बरं नचिकेतो ठथोष्व ॥ १९ 

प्रवि दति शकाडििति  ग्याष्यातौ (१।९)। १४।१५। 

यम जाड तामिवि। प्रीयमाणः मङडान्मा यम. ल नजिक्षतसम् अन्रदोत्-इ्ड अथ भूयः तय् 

अर ददामि) कीेऽभौ बर: › असौ अधिः तव एव नाखा-- नचिकेत शत--भदिता) दन्यम् 

अभकरप) विचि) दहा गण्ट्वतौ दबमयौ मालां गङ्ाश : अमेकगतिहतुत्वात् सड्ःति 

भषच्चम् । १६९। 

भिाशिकेत एति | व्याश्रासः : १:11 १७। 

चिच्धाजिकेत इति । यः वियातः --चिकत्यो मालिङ्त)ऽमिरखिती येग सः--रषव दविहाम् 

नाजिदितम् एतम् चयम् इरकाभ्यः विदिना तव सच शोकादटिरिमजौ च सस्वाग्यत्वः विज्ञाय 

-जिणशुतै सं पुरतः अरीरपातान् पन्नः खल्पपाजान् परखोश्य अपद्टाय शोकातिग: सम् स्वमलौङ्ष 

मोदते 1 १८। 

एष इति । ह मजित, एषते खि: स्वम्येः स्वगेखाधनः हितीदचैन बरक एतम् अनि" व्यौयाः। 

अनासः जनाः तद एव एतम् अरि प्रषस्यन्ि | ङ गविकेतः. अतः कतौयः दर उषौष्व | १९। 

९४३ पु वतौयबह्नाने -- #६ 

माचिकेतसुपाश्यान  बत्युप्रोक्षरः सनातनम् । 
खङ्गा श्ुत्वा च भेधावो ब्रह्मलोके महोयते॥ १६ 
यद्मं परमः गद्य खावयेद्रहयसंसदि । 
प्रयतः आादश्षाले वा सदागन्त्वाय कल्यते तदामन्तााय कल्पते ॥ 

ति! १७। 



# १8 अक्षतं वमनुषेष्डिक ए. य्व त 1 ४।२। 

४ बोला. पराच, वेदिमेताम् कामान अनवन चनुखरन्ति ति {विततका भतो ्यालं अन्योः 

प्राण सकि बच्छ ¦ अथ लर भौरा धव गलम् अतलः विदिता चाद्या इह ैमारं 

अम पेषु व्िज््पषु भ पएाथय न अिशण्यिति श्मनि) 

सतव कतौपखावं -- 

न्तत इट प्रवश्यामि गुचः बद्ध सनातमम्। 

खथ) च मरण" व्राप्य भाक्मा भवति गौतम ॥ 

खो जिमष्ये प्रपश्धन्ते शरोरस्वाय रेडिमः, 

स्धाणमन्ध ऽमुसयन्ति यथाकश्यै यथागतम् 1 ५।९।७। 

सरथः पाप्म मरशाभन्णदः दा च भमा भत्ति नलति" प्राङ्गीति दद्मः करील भमर 

फररयर्यादं दाक सायत सथाविक्तानः भोनिमस्यं प्ाकिममं पपरन भगम कनन, 

अन्य बान रे टसतादिकम अनमय अनुगच्छन्ति तधद्ङाक्ादा ममम , प्रपश्रोन 

कान्द पम पदुदुरण्टक् न: 

इण्न ९यअश्ाप -- 

जनको वैदेशो यहृदसिणान यज्ञनेजे त्र च कुरुपाष्ठानाना ब्राह्मशा 

अभिखभेता बभूवुस्तस्य इ जनकस्य वेदेस्व विजिन्नामा वभूव कः 

देषां ब्राद्मखानामनुचाननम इ्ति। सडह गवा सषखम्रवदग, 4 द 

दश पादा एकंकस्याः गृङ्गयोराबहा बभूवुः, १। 

तान् होवाच ब्राह्मा भगवन्तोयो वो ब्रहधिष्ठः सता मा उद. 
जलामिति। ते च ब्राह्मणा म दधृषुः थश याश्नवस्काः स्मेव 

ब्रह्मचारिष्शसुवाच--पताः, लोम्यं+ उदज, सामखवारे इति ताहोदाच 

कार । तड ब्राह्मणारक्रधुः-कथ' नो ब्रद्िष्ठो त्रदोतेति। अघ 

ह अनमकस्य देटेस्य होताना वभूव, स हेम पप्रच्छ त्वनु खलु 
मो, याज्नव्काः, ब्रद्धिष्ठोऽमोश् इति) स क्लोवाल- ममोषयः ब्रह्धि- 
छाय कुद्धः, मोकामा एव वयरस इति। तद् इ ततएव प्रष्टु 
दध छोताण्लः। २। 
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धश्याऽनत त्य भतः सतः 
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= ॥: 

न्क 

ते 9) * * " " , "से ताश्च... . -.. 
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दन ते निचिकित्शा ११९ अन्न च्यादनववाधकीत् ५ 

ईरेरभापि विचिकितृकितः' पुण ४ शम्य वदा दन्यदनाभननि ११ 

हैवेरणापि विजिकित्दित' किच २४, एतहं पवार अन्म * 

अदायुदः एषपीवान्बयीण „  पएकदान्बन' ने हनेतदाषत्यम ॥ , 
षै 

शै 



षै { 

गाविरतोदु्रिता्राधाशी 

यश बह्वच चच चष्पर 

त वपिषन्ती सुहत शीश 

थः सतुदौजानानामशद ब्र 

अक्ल रथिनः विद्धि चरौ 

इन्दरियाङि इवयानादुषिव्वांशेषु 

वणवविश्चाननान् भव्यम न 

अश्तु विद्ठानदाम् भवति वक्तम् 

अर्ददविश्ठालकाम् भवत्यमनस्छः 

धषु शिक्वानवाम् मवति सलनशखः 

पिद्ानषारथिर्वस्य सनः प्रयद्वा्ररः 

इद्धिधेभयः परा दर्णा अर्देभाद 

दतः परमम्यन्भब्यक्नात् पुशः 

एष सम्येषु मृतेषु मृदासान 

मच्छ दाद्मनसौ प्राच्रसत् 

चलित जायत प्राप्ठ वदाधिषोदत 

अणण्टमसान्मरूपमम्यय' 

भनादिकेतसुपाख्ान' सलतधुप्रीत् 

य ईमः परम वृद्ध आाववैद्रन्म- 

परा छाति म्यदचत् खयन; 

पावः कामानगुषनि बालास 

धेन दप रद्ध सन्धं अब्दान् 

सदानं जानरितान' चोभौ 

वशम मध्य" वेद जासन 

यः पूष" तपरोजातनाःः 

पा प्रादेन पसमदल्दितिः 

अरो निहितो नातवडा 

१८९ 

४२० 

९४४ 

१९ 

ॐ 

[^ 

अथोदकः एदं एहमाधिक 

५ । पुमेकादथहारमजलावक्रेतसः 

इंसः एचिषद्वमुरन रिच 

ऊद प्रा्मुन्रयत्धपान प्रशयमस्ति 

आस्व विखंसमानस्य अरौरस्थ्य 

भ प्राकेन नापानेन मन्ध लौवति 

नत षद्" प्रवस्थामि गुचः 

धौनिमध्यं प्रपद्यन्ते अरौरत्वाय 

य एव सुरेषु लागत्ति कानः 

अमिययको भुवन प्रदिष्टो 

वायुयदेको भुवन प्रविरो 

ष्या षथा सम्यलो कस अद्ध 

एको वशौ सम्यमूतान्तरात्मा 

जिन्धोऽनित्थाने केतनः 

तर्दति मन्धमे ऽनिश्चः 

न तच दुर्यो भाति न बदतारकः 

८ । ऊ मूलोऽवाकशाख एषोऽषन्वः 
यदिद ङि्चजमत् ष्व प्रादं 

भमादखाध्िशपति मयापि 

षड चदबकदोदुं प्राक् बरौरस्य 

अथा दयें तथामनि वषा खप्र 

इद्दिमाक एचम्भादमुदयासमयौ 

इद्धम: पर भनी सनस: 

रग्यक्षानु परः पुषदी 

न सम्द्े तिष्ठति इपनस 

खदा पादतिहन्ते च्रानानि 

ती योगसिति जनब्दन्ते 

९४४ 

२५४ 

७२८ 

१९० 

१९१ 

१९२ 

१७९ 

१७२९ 

१७१ 

५९७ 

४१८ 

ह, + 

१६१. 



प्रग्र. 

१ 

९ ऋक 

॥ व 
4 111 ॥ 

^ श्वौ „न ॥ 
; ५६ 

पः ८ ५ 

जेव दावानभनशा | 

अकीकटे दी पशय प्य शलश्नारेन 

थदा सब्य प्रसुख्न्तं काना 

खदा खब्व' प्रभिद्यशं कद्यं 

। 

मुका च मार्दान्नः चेग्यस 

तान् इस इरषिशेवाच मूयएव 

अध कवन्धौ का्यायम छपेगय 

स्य स होरा प्रशाकामो 

दिन्दो इवं प्रणो रविरेष 

अथादिन्य उदयन्दत्प्रा्षौ दिभः 

सएष ५शामरोविनङ्पः 

तिणृङ्प इरि लातवेदम 

सवनसर) ते प्रक्षापतिणम्बायने 

अथो रख तपसा ब्रहषन्यक 

पश्चपाद' पितर दादाक 

मासो वे प्रजापतिशम्य एप: 

अष्ोरादो उ प्रजापतिन्तध्याङरव 

अन्न वे प्रजायतिखतो इवे 

तोह वं तन्प्रज्ापसिक्तः स्मि 

लषाममो तिरि ब्र्मशीक)े 

अध नैनः भागवी वद्भिः 

तल सहोवायाकात्ी 

ताम् वरिष्ठः प्राश्चशवावमा 

िःगहधाना दभूवुः मोःभिमानात् 

एषो ;परिशपन्वेष सूय एव पर्थन्दो 

चा इव दयनामी प्रादे द्य 

प्र्नापतिद्रचि मर्म व्निष 

दवानानसि बिभः पितृ 

दम्यं पराक तेजा बट्रीऽखि 

यदा लमभिवदसपेमाः प्राति 

व 7 1 

6 "".. 4 ५. ४ ध ॥ 

पम्+ 
११६ तपे उदय नादाः ४.३१ 

ङ हमातरः पृददीऽलरन्धा 
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अषः। 

४ । अध हैन" ष्य सव्श्ानः 

तदयं सहोवाच एतरं सत्यका 

से वद्देलमाब्रमनिभना्तौत् = 

अथ वदि हदिमाषच मनमि 

वः पनरेतत् विभावश्च 

सिक भावा दन्न 

ऋभ्मिरष' यकुभिरशरिचः 

ई ¦ अथङेनः सुकेशा भारवानः 

मु. गवन: | 
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व्रह्मा ददानः प्रचमः मषभुद 

अय्य य प्रददुत् तद्रा 

गक) प मङ्ान्नाल किम 

तष्य सङ्ोवाचङ (वदा 

लवाःपरा अम्ब द) यजुवदः 

यसद्ट्र्लयादमगोचम् 

यथ) मनामि: सजत गद्वत च 

तप्रमा लौगन ज्रह्म 

य. मभ्थशजः सस्षविशस्य 

तश््तत् सन्य सकोषु कभक 

यदा भेश्रायते चडि 

यस्यापि) चमदशम् 
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एतेषु यदरमे भालललसानेषु 

एड्डौति तमाहइतयः 

अबा द्वोते अटदडा सकाकष्पा 

अशिदायासन्रं बकसानाः 

अवराय बहषा बरमाना 
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तपः धि हयपवशन्परष्छ 

पशेद्य सीकान् कद्यचितान् 

तषमे स विदाहपदत्ाय म्ब 

पृषठम्। ग्रबरः। ` 

१४ दं सहोषाज शृहैवानः- 

४ च प्वाचक्र कलिम् 

ख प्ा्मरूनत प्रादाङ्दां 

म यैमा बद्यः खन्दमाना, 

अरा द्व रथनाभौ कला विन् 

तान् डोगाचेतावद बाइमेतत् 

ते तमञ्चयन्त्व' डि बः पिता 

। - +| कक 

मर्कः । 

सु, छर | 

5९९ २१ तदेतन् सन्ध वथा सुदौमान् 

४ दिव्यो मूतः पुरुषः स 

ह एतद्याश्जायतं प्राद)मन्ः; 

४ अप्म् दा चरधो चन्दरू्ध्यौ 

क तश्यादभ्रिः समिधा यस्य 

९५ तष्मादषः साम यजुषि दौला 

श तखाच्च दषा बहधा सम््रसूता 

१८६ सप्राणः प्रभबन्ि तस्यात् 

( सतः समुदा भिग्यण सन्डे 

१६५ पुरुष एवद् विशः कमु 

„ २२ अविः सिदित रुहग्वरत्राम 

यदश्चिंमट्दणम)ऽश्श 

४६८ धनुर होत्वीपनिष्द' मङडान्तः 

४ प्रद) धनुः भरौदममा ब्रद् 

क खद्िम् दनैः प्रथि 

| अरा द् रथनाभौ संडता 

ध घः स्यश्च; सव्यबिदास्यष 

४ भिद्यते $ृदययरन्िण्डिद्यन्त 

हिरष्छयै पर कोरे विरल 

६४४ न तच सूयो मातिम चन्र 

१६९ अद्धेवेदलवत पुरशाष्दय 

„ ६।१। डा शपा छवुभा खडाष। 

४६४. 

५७७ 

१४ 

१७५४ 

१५४ 



` ककः) 
समने एते पुददो निनध्नौ = 
वदा पशः प्ते इक व्यं 
प्रायो दष यः सम्यमृतेटिमाति 

सेब समाशपसा श्रव पद्मा 

सत्यमेव कथयति भागतः 

इषव तिग्यनलखिग्दक्पम् 

न सदु) र्ति गापि सका 

एधो; फरार ददन्ता हदिषप्य) 

ष्य शोकः मसमसा स्विभाति 

ष ददेतत्परम अद्धाम् यथ 

च्य (मश्यतदुख्ग्सिद् रभम 

सस्व च तह्य ऽयमार 

लागम्विष्टानो चश्रतः 

म्यप्रम्थाम न्ष 

यत्र सूपः म कचन कामम् 

एष सव्य शर एष स्ट 

यद अमुना. | 

11१! 

१।२। 

१'३। 

प्रप्र मिषः श' वषश: 

कों शिशा व्याग्त्ोम्यामः 

मभौ यणः तद्नौोद्ष्ः 

वर्युः सन्धानम् पृश्यधिनकम् 

अ्वास्युलरषटपम् विद्या सनिः 

अचाध्यान्मम् करा इनः 

यश्कन्दसामृपभ विग्रदपः 

कुना दौरम्) म्: 

यञ जने कानि स्वाद 

मूमः सूगरदिति गा एवामी 

मङ् शृकदितयः आादिष्यन् षां 

स्क इति व्रष्य जद्टा भाव 

१।९। इ सणदीनङ़ दव अक्षाः 

श्ष्। द,कष्ः। 
२५९ कामान्तः खानवति तकभा: 
१०८ ` मायमागा एवेन भमी 

$  लायमान्ना वशष्ौभेन न): 

१९४ संणप्ेनवषयी शमदा; 

५४३ वेषा िजनागसुनि(पिताचः 

१५५ गला कशाः पदन्न प्रतिष्ठः 

१८६ यथा भद्यः कन्य्मानाः 

सयो इतम् पर्भम् 

४४६ पटुत शानरुपम् 

५४७ ल्सत् सन्यषबिषदविगः 

मार्क; । 

५५८ मनप्क म विणम् 

सयमाः ; प्यर्) ककः 

॥ शारदमपि) ६ ग्रामसो 

ति म्दप्ररयाभभ नम पकार) 

सुषप्रम्दान प्राको लक्षारः 

ध अमासयत्ध उन्ददङ्ा्ः 

तितन्तिरिः। 

शुह्धिपे अमुव्राकः | 

१) भुव(र्््ादियं संशु इति ५.८) 

४०३ १.८५ प्श्िव्यमरिसिः द्मीद्िशः 

१।८। पोमिति उद भमिदोदम् 

४९ !:५। कत् स्वाप्यायप्शथने च 

१८४ ११० अदुः चमा ररि कीनि; 

६५६ १११) पे्मनष्याद्यऽनवासिनम् 

१६६ दवपितक्ाय्याभयां न एसद्िधन्यम् 

१ ९‰% भे) इतरा 

१५८ १ तथ ब्राह्या दम्भन: 

“ ११९; अः मी सिचः शब्रडशः १४. 

९५९ ८१ भ ब्रहमषिदप्रीति परम् 
¢  तद्यादा एतद्षाङाष्नः 

९८० भा एष पुदीत्रदशमणा 

। >+. 

५५४५ 

१९८२ 

¢ 

}% 

,\ £ 

॥/) 

१७४. 

।} 

१ ^, 
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अच्राह प्रशा: प्रजायन्ने यः 
तक्षा एतष्यादन्ररखमयात् 

२1३, पाश" ठेवा सनुप्रामि मनुष्याः 
तमाह एतयमान् प्राखमयात् 

१,४। यत} वाख जिवर्भने 

तखात्रा एतद्मान् सनोमयान् 

१५। विच्राम्ः यज्ञ तमुते कम््रालि 

सैष्मादा एतद्य शिकानमयान् 

६.६} पचसदव म भवति ्सद्रद्ति 

अष्टा मु]; पठता; जिम् 

म) कामत दष न्यं 

२.५८ ऋसा द्दुमग् रान् समौ 

गवत् स्कतिः क्मोवेसः 

यषा श्चं दष एतद्न् 

२८. जौपाददातः पशत भोपत 

मद्वा न न्द्म्य सकस सश्रःन् 

म यदायः पुष्या व्रदामाराद्टच 

ष्यडः । 

१। भान्मा वा द्दुरेकपएमारच्ामौन् 

त ¶माः श्रीकात्रसजतामः 

स दवतमे तु लीरा कोकपालाप्र 

तमनमतपलस्याभतप्स्य मुखम् 

;साण्ता व्राः सदा सन्न् # 

तान्य गमागयसा अनुवन्र वे 

लाभः पुरषमानयता अक्षन् 

सपव गभूत्वा मुख प्रािदापुः 

समधमनापिपासे अवताम् 

च शतिभ नु लौक्षार लोकः 

सीऽपोऽभालपनम्पीऽभितताभी 

तद मर् शट पराडनयजिर्धासत् 

ताप्रा्दनाज्िष्शद्राधकौत्मायेने 

न 

: शन् । ` हलौ चहुगाकः। ` | 
५ ९।९॥। यती वाकी जिवश्चन्ते अप्रा 
€३ त इवाव म तपति जिम 

०४ ३।१। गुव वार्धि; वदथ (१७८) 

“ १३ शअत्रव्रद्रंति व्यजानात् 

€ ३९; प्रा तर्दति व्यजाभात् 

“ 812 मनोब्रह्मति व्यजानात् 

७६ ६.५ दिकतान ब्रद्मति ब्यज्ञानात् 

" २।६। नन्द ब्रह्ति व्यज्ञानोन् 

०७ ३19 अब्र म् निन्दान् तहुतम् 

०5७ ४।८। अत्र न् परिचदतीत तदृप्रतम् 

{र दर वष कुष्वति तटृत्रतम् 

१४२ 21: नु मष्धम् समती प्रम्या चङ् 

१७९४ रमे दृति रचि 

५८ यर ईति पदषु 

१६ तन्प्रड् एव्दपासोत् मद्रान 

६० स यगाः परययुर. 

५४५९ दारेषु इार्मु रेत पदटन्प्रम् 

एेतरेयम् । 

र्तः ; 

२97} ततततुष्ाजष्ररकत् 

षि त्रः 4 खजपम् 

न तस्व जनखनम् 

२७५ स्स! मिरश्षसत् 

क त्वग्र नाशित 

२७५ तद्पानेनाजजिदरचत्तदा 

द सष्रत कथ न्विद' मष्टते 

6 स एतमेव सौमाम शिद्ायतया 

२९६ स खातो भतान्धनिव्यत्त् 

ति तस्मादिदन्द्रो गापेदन्द्रो इवे 

„ ४ ) पुरुषं हवा अयमादितौ म्भो 

२७७ तन् सिया भाषयूयः गच्छति 

शि खा भावयिकी भावयितव्या 

शष्म्। ` 

५४५ 

, 

३८५ 

१८६ 

३८७ 
1 

श |^ 

1 

८९ 

१९८ 

क 
1; 
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शषः । इम् । कचः १७ 

सोष्थायमान्ापृष्छमा कर्कः श, वर्शददय भनदेतत् ६६६ 

तदुकबधिका गभं ग् + एष ब्रद्धेष इषटएव प्रभापतिरःपि १९ 

ख एवः विहानख्याश्वरोरमेहाटूषय शठे ख एतिन प्रपरेनमनाात् १४२ 

५1 कऽयमासति ववमुपाश्चहे ९५६ भ 

क्ान्दोम्यम् । 

प्रपाठकः खण: ; पृष्ठम् प्रपाठकः एकः । प्रहन् । 

११ अोमिन्धे तदथर्सु्रौधमुपासौत ९६ अध णु व्यागम् १९२ 

एषां मलान पुथित्रौ रसः ३९ यागा सकं तच्ादप्दत्रन- १९५ 

ख एष रसानां रसतमः ति अता यान्यन्यानि तोद 

कतमा कतमकं कतमत् ¢ अथ मततुदूमोचाचरास्प्पासौत , 

वागेवकं प्राशः सामोमिन्येतन् दौरेमादन्यिश्' गौः ६ 

तर्दतस्मिचनमो मिव्यस{दन् अथ प्न्वागोः समड्िष्प- १८६ 

पयिता इवे कामान यस्यासि तागचः यकाय 1 

तदा एतदनुश्राशर' य प येम च्छन्द्मा सोष्मन् व 

तेनेयन्धयौ विश्वा बकेति ५ या दिभ्रभमिषोष्यम् ॥ 

नेनेभौ कृत) चश्चतदव ् आाश्नानमन्तत छपसन्य 1. 

१.९ दैवामुराहय रष १९१ १,४ बोभिन्येतदथवमु दनौचम् 

ने मासिकः प्राथमुद्ोयम् १२२ दवा सन्य विन्तम्ब्रयौ ~ 

अथ इ वाचमुद्रौधमुपास). ॥ तामु तव सन्ध्या मतलम् न 

अथ इ यत्तरद्ुोचमुपाभ।ः ् गरदा बा ङलादीन्यौमिम दलि १८८ 

अथ इ य) तमृद्रोकमुपाम ४ मय एत्व विदालररम् ध 

अथ ह मन् शटटीषमुपया- १२३ १४ सथन 1 शङ्गौषः 

अथ ह यरएदाय मुच्य: न एतमु एवाहइमन्व गाडवः १८८ 

एषः यथाऽग्मानमाखथमत्वा र अथाध्याश्म य एवाव मुष्छः ॥ 

मैवेतेन सुरमिनं दुगौग्ि ४ पतमु एवाङ़मभामाशिदः 1 

त" इदि गददौचमुपाश।. १२५ अथ श्ण घ सदनोषः ५ 

नेन सँ इ एङुन्पतिदद्रौधम् „ १६ श्य केदगैणिः सन तरितत् ४४१ 

मिन त इाऽऽयाग्बमुदीचम् ६ अन्तरिचिेषम्ायुः सान १ 

तन त" बकीदाशष्यौ 4 दीरगर्मादिष्यः काम र 

आमाता इ ठ कालानां १२५. नेचनाच्छ्वक चद््रनाः ५१४ 

१।९: अधाङ्दिग्रसम् कंयवाक्री तदसि ६९१ आथ यरैतदादिन्कम शः ४ 

द्क्मान छ रए्वाय' चासौ । , & ६, :1[॥ | (9९) „^, 



1 

` शधाठक्षः खच्छः । 

१९ 

१६ 

१.९! 

१।११५' 

॥* 

त्व वचा कप्वाङपुष्छगौकम् (५९) १५५ 

तस्क चसानचशेकौ 

अथाध्याक वाभेदः प्राशः 

चद्धरेवक न्मा सान 

^. 

[1 / 

# 

शोचिष मनः सम 
अथ र्दतदखः ढः नाः ४५१९ 
अद यरएशरोऽन्तरश्िदि पुरुषो (८०) ,, 

सएष ये चतद्यादर्याषी (,) , 
अथय एतदेव वहान् ॥ 

अधानेनवध चेतक्मादुश्याद्धो ५४१७ 

क त कासमामायामौन्ये ष ् 

चयाडोद्गौय कृणन्ताबभूषः ४ 

सैति इ समुपदिषिदः ५५८ 

स $ शिन्खः भाखावश्ः 

का पसाथ)गतिरिति स्वदड्ति छ 

अपः) फा गतिरिन्यसौ खोक; 

भ" इ अिषक्षः शालाः ५५द् 

इन्तहमेवद्गवशो & 

त" ¶ प्रदाह जक्लिरबा्च ५६० 

अमम पोकः का गदिरिति {८९} ,. 

म एष पर सदौधाम् ७ 

ल" हैतमलिषन्ा आनक्ष: ४ 

तथाम पिष्टके खोक एति ४६१ 

मट्चोहतपु कुष्वारिश्चा ४०० 

मन्दः कृषन् खादन्तम् ॥ 

९तैष) मेदहोति ईवाच ॥ 

न खिरदतःप्यु्छिदा इवि ् 

स इ खादित्वातिरेषान् ८ 

स ह प्रातः संङ्किहिनः 

त' जथोषाद इन पति ५ 

तच) दमातृनासारे शोध ` % 

प्रशोतयां दवता पशाम् ॐ 

एषतैषोदनालरजुभाच भ 

ॐ कि 

गृष्ठन् । प्रपाठकः खः । धृढम् । 

एवपिब प्रतिहर्तारमुवाच ४०) 

१।११। अथ हैन" यजमान खदाच्च १२५ 

सहोवाच ममवन्त'वा ५ 

भगवा स्वव भं रुन्ध राव्विव्धं(रिति , 

अथ हेन प्रसोतोपसमाद १९६ 

प्रा शति होवाच व्वा ८र्) 

अथ हेभमुटरातोप्ससाद + 

आदित्य इति होवा सष्याञि १२९ 

अथ §ैनः प्रतिह्भोपससाद् ध 

अन्रमिति होवास् सव्याखि वि 

१,१२। भयत: शौ खद्रीयकह ४०० 

त्यात; प्रादुखमुव ५८} 

लान् होवाचशैवमा 5०२ 

ने ङ यथतरेद' बहि वमानेम + 

शरोमदाईमां३ पिषा३ मों ५ 

११३; अयः वान् खोक ५०३ 

पदि ऊकारोमिङधवः ४ 
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